Kedves Szülők!
Iskolánk a járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi intézkedési tervet
készítette el
a 2020/21-es tanévre, mely visszavonásig marad érvényben.

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola Intézkedési Terve

















Veni Sanctet és tanévnyitó ünnepélyt aug. 31-én 16 30 órakor az 1-3.
évfolyam, szept. 1-jén
8 órakor a 4-6. évfolyam, 10 órakor a 7-8. évfolyam tanulói részére tartunk
a Nagytemplomban. Gyermekenként csak 1 fő kísérő érkezhet, számunkra
kötelező a maszk használat.
Tanítási napokon az alsó tagozatos épületünkbe két bejáratot használnak a
tanulók (az első bejáratot az emeleten elhelyezkedő osztályok tanulói, a
második bejáratot az első szinten lévők).
A Fő téri épületünkben ugyancsak két bejárat használandó: az ebédlő felől
az emeleti,
a főbejáraton a földszinten lévő osztályok tanulói közlekednek.
Kérjük, hogy a felsős tanulók érkezéskor viseljenek maszkot.
A szülők a bejárati ajtóig kísérhetik a gyermeküket (kivétel az első
osztályosok szülei, akik szept. 4-ig).
Az intézményt csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, pedagógus,
dolgozó látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a családban
koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A iskolába csak orvosi igazolás bemutatása esetén térhet vissza a tanuló.
Hatósági karanténba kerülés miatti hiányzás igazoltnak tekintett.
Belépéskor mindenki köteles az ajtóknál elhelyezett fertőtlenítőt használni
és testhőmérséklet ellenőrzésen részt venni.
Az intézménybe idegen csak indokolt esetben léphet be, nyilvántartást
vezetünk a személyi adatairól, a belépés időpontjáról. Belépéskor a maszk
használata kötelező.
A tantermekben biztosított a vírusölő hatású kézfertőtlenítő, a mosdókban
a kézfertőtlenítőszer valamint a szappanos kézmosási lehetőség.
Tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem
kötelező.
Az osztályok a bontott órák kivételével a tanítási időben ugyanazt a
tantermet használják.
Osztályok cseréje esetén a tantermekben az adott óra után fertőtlenítést
végzünk.
Folyamatos a természetes szellőztetés, a fertőtlenítő takarítás, a
csoportosulások elkerülése, a testnevelés órák szabadban (időjárástól
függően) való tartása.
Az intézmény minkét épületében minden nap fertőtlenítő takarítást
végzünk.













Udvari szünetekre az egyes osztályok meghatározott beosztás szerint
vonulhatnak.
Maszk használata a közösségi terekben ajánlatos a tanulóknak; a
pedagógusoknak, dolgozóknak azonban kötelező.
A személyi higiénia szabályairól folyamatos tájékoztatást kapnak a diákok.
Kérjük a szülőket, hogy gondoskodjanak gyermekük zsebkendővel való
ellátásáról.
Az ebédeltetés meghatározott rend szerint történik, elkerülve az osztályok
keveredését.
Amennyiben felmerül a fertőzés gyanúja, a tanulót elkülönítjük - az alsós
épületben az ebédlő előtti helyiség, a felsős épületben az orvosi szoba– és
a szülőt azonnal értesítjük.
Tünetek jelentkezése esetén a szülő gondoskodik gyermeke orvosi
vizsgálatáról az NNK eljárásrendje alapján.
A tanév eleji szülői értekezleteket nem tartjuk meg. A MOZA Naplón
keresztül, illetve
e-mailben juttatjuk el a szükséges információt a szülőkhöz.
Kérjük, hogy a szülők telefonon vagy e-mailben keressék a pedagógusokat
és az iskolát.
Fogadóórát -indokolt esetben- egyénileg tartunk.

Kérjük a szülők felelősségteljes együttműködését, támogatását.

Pápa, 2020. augusztus 31.

Gombásiné Takács Gyöngyi
igazgató

