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A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja.
A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség
szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén
dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal
elkülönítjük az A épület 01-es termében.
A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába
kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
A szülő köteles az iskolát értesíteni az intézmény e-mail címén keresztül –
aranyjanosisk@gmail.com -, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírusgyanú vagy igazolt fertőzés van.
Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri
megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú
daganatos
megbetegedések,
májés
vesebetegségek)
vagy
például
immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja,
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba
kerül a részére előírt karantén időszakára.
Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása
szerint szükséges eljárni.
Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek
tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés, valamint a
délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek
tekinti.
Az iskola meghívására a szülők látogathatják a különböző intézményi rendezvényeket.
Az iskolai rendezvények külsős szereplői a programok idejére beléphetnek az
intézménybe.
A kapcsolattartás lehetőleg online térben valósuljon meg. Amennyiben szükséges, van
lehetőség előzetes időpont egyeztetésére a személyes találkozáshoz.
Ügyintézés esetén az iskola területére lépéskor kézfertőtlenítés kötelező és maszk
használata javasolt.
A szülői értekezleteket, fogadóórákat, iskolai rendezvényeket csak a járványügyi
előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolságtartás, védettségi
igazolvány).

Az iskolába érkezés rendje
-

-

Reggeli ügyeletet 06:45-07:30 között az A épület aulájában tartjuk. Az iskolába érkezés
a főbejáraton történik kézfertőtlenítés és testhőmérséklet-mérés után.
Az alsós tanulók részére 07:30 után két kijelölt bejárat áll rendelkezésre. Az I. emeleten
tanuló osztályok az A épület főbejáratán, a földszinten tanuló osztályok az A épület
oldalsó, könyvtár felőli bejáratán keresztül érkeznek az iskolába.
A 07:30 után érkező felsős tanulók részére két kijelölt bejárat áll rendelkezésre. Az 56. évfolyam tanulói a B épület főbejáratán, valamint a 7-8. évfolyam tanulói a B épület
oldalsó bejáratán érkeznek az iskolába.

Az iskolából történő távozás rendje
-

Minden osztály a számára kijelölt kijáraton távozik.

