Kedves Diákok, Szülők, és Kollégáim!
A járvány terjedésének a csökkentése érdekében a Kőbányai Szent László Általános Iskola a
2020/2021. tanévet az alábbi szabályozással indítja. Szeretnénk mindent megtenni, amit csak
lehetséges egy nagy létszámú iskolában. Ezekkel a szabályokkal indítjuk a tanévet, de
mennyiben szükséges, a korlátozásokat a változó helyzethez igazítjuk.
A legfontosabb, hogy betegen (különösen lázasan, akár enyhe felsőlégúti tünetekkel)
senki ne jöjjön iskolába!
A szülők által igazolt keretet félévenként 5-5 napra emeltük, de ez betegség esetén nem
helyettesíti a gyerekek orvosi vizsgálatát és gyógyult állapot igazolását.
Az orvosi igazolásokat elektronikusan, az osztályfőnöknek elküldve is elfogadjuk.
Kérjük, hogy azok a diákok, akiken az iskolában betegség jelei mutatkoznak, azonnal jelezzék
ezt az őket tanító tanárnak vagy az osztályfőnöknek.
Azokat a diákokat, akiknél az iskolában lázat vagy felsőlégúti tüneteket észlelünk,
hazaküldjük az iskolából. Csak abban az esetben térhetnek vissza a közösségbe, ha a
háziorvosuk erről igazolást ad.
Kérjük a tanulókat, hogy amennyiben a vizsgálat eredménye ezt szükségessé teszi,
haladéktalanul jelezzenek az osztályfőnöknek, hogy a tanulótársak védelmében mielőbb meg
tudjuk tenni a szükséges lépéseket.
Esetleges online oktatás bevezetésének a szabályai
Esetleges online oktatás esetén az iskolánk a Google/Meet felületét használja. Ezt egészítjük
ki a Google/Classroom felülettel. A hagyományos, osztályok által használt programokat
továbbra is támogatjuk.
Azoknak a diákoknak, akik házi karanténba kényszerülnek, igyekszünk megszervezni a
tananyag eljuttatását.
Amennyiben tanár kényszerül karanténba, IKT eszközökkel igyekszünk megoldani a
diákokkal való kapcsolattartását. Ennek a lehetőségeit feltérképezendő kértük az
osztályfőnököket, hogy mérjék fel az osztályukba járó diákok megfelelő hordozható
informatikai eszközökkel való ellátottságát.
Egyéni védekezés a fertőzés ellen
Minden diáknál és iskolában dolgozónál legyen maszk! A textilből készült maszkokat
rendszeresen kell tisztítani, fertőtleníteni, a papírmaszkokat cserélni!

Az iskolában a maszkot a felső tagozatosoknak kell viselni, amikor a saját osztálytermükből
kilépnek. Önként mindenki és bárhol viselhet maszkot. A maszkok megfelelő tárolása a
diák feladata.
A folyosón az iskola minden dolgozója viseli a maszkot.
A folyosókon "jobbra tarts" szabályt vezettünk be.
Kérjük az egyéni, fizikai kontaktussal járó üdvözlési formák (kézfogás, puszi) kerülését!
Az egyéni védekezési formákat támogatjuk, segítjük.
Elfogadjuk, ha egy-egy szülő úgy dönt, hogy gyermeke csak a kötelező tanítási órákon vesz
részt, a szakköröket, differenciált órákat és edzéseket nem igényli. A gyermek elmaradt plusz
korrepetálását ebben az esetben a szülő vállalja.
Az értekezletek szervezésénél támogatjuk az online felületen történő szervezését. Ugyanez
vonatkozik a szaktanárokkal, osztályfőnökkel való konzultációkra, fogadóórákra.

Kritikus helyek az épületen belül
A különösen kockázatos helyeken, ahol jellemzően sok ember szokott egy időben
megfordulni ( tornatermi öltözők, mosdók, irodák) létszámkorlátozást vezettünk be.
A mosdókban 6 gyereknél több egyszerre nem tartózkodhat. Az ügyeletes pedagógus
ellenőrzi a szabályok betartását.
Papírtörlőt biztosítunk, amivel kérjük takarékosan bánni!
Az irodában, könyvtárban az ott dolgozóknak kell szabályozni a helyiségben tartózkodók
számát!
A délutáni sportfoglalkozások szervezésénél a kezdő időpontot úgy kell meghatározni, hogy
több csoport ne találkozhasson! Ennek a felelőse az edzést meghirdető pedagógus. Az edzésre
érkezők számát is a terem és a tervezett tevékenység helyigénye szerint kell meghatározni! A
szempont mindig a kiadott EMMI útmutató szabályozása, melyet minden pedagógus
megkapott.
A sportlétesítményeink bérlői nem kerülhetnek kapcsolatba az iskola tanulóival. A Kelet-Pesti
Tankerületi Központ által kötött szerződés előírása alapján szabályozzuk a
sportlétesítményeink bérlőinek a tevékenységétAz öltözőkben a csoportok váltáskor el kell, hogy kerüljék egymást, ezért rövidebb – 40
perces - testnevelés órákat tartunk, amennyiben az időjárás megengedi, az udvaron.
A felső tagozatos fiúk a tantermükben öltöznek. A lányok öltözői beosztásáról az ügyeletes
testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözőkben a létszámot úgy próbáljuk meghatározni, hogy a
diákok közötti legalább egy méteres távolság tartható legyen!

Az eddig is rendelkezésre álló fertőtlenítő szappan használatát a szokásosnál gyakrabban
javasoljuk.
A délutáni napközis időben a levegőztetést az osztályoknál elkülönítve, külön-külön
udvarrészen kell megoldani vagy a csoportokat ki kell vinni az iskola környékén található
parkokba.
A billenő tetejű szemetesek felső részét eltávolítottuk.
A büfére a távolságtartási és a maszkhasználati szabályok vonatkoznak. A büfét üzemeltető
növeli a becsomagolt termékek arányát. Kérjük a büfét naponta csak egyszer használd!
Az étteremre külön szabályok vonatkoznak, melyeket az üzemeltető Önkormányzat határozott
meg. A csoportokat az Önkormányzat által hozott rendelkezések betartásával ebédeltetjük.
A reggeli időpontját az alsó tagozatos pedagógusok egyénileg állapítják meg. Ez lehetséges a
tanítási óra valamelyik része is.
A felső tagozatos reggeliző diákok, illetve az egyénileg ebédelő felső tagozatos diákok a
díszudvaron keresztül mennek az ebédlőbe, elkerülve az alsó tagozat földszinti folyosóját.
A tanulók iskolába érkezését és iskolából történő távozását az alábbiak szerint szabályoztuk;
A gyerekek reggeli érkezését a 2020/2021. tanévben szeptember elsejétől az alábbiak szerint
szervezzük;
Az alsó tagozatos diákok /1-4. évfolyam/ a Liget utcánál található „műfüves pályánál” jöhetnek be. A
kaput 7.25-kor nyitjuk ki és 7.55-kor zárjuk be.
A felső tagozatos diákok az iskola főbejáratán jönhetnek be. Amennyiben a nagyobb testvér hozza a
kisebbet, ők együtt bármelyik kapun bejöhetnek.
A reggeli ügyeletet igénylő diákok a főbejáraton jöjjenek be!
Ez a megoldás az időjárásól független.
Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket legfeljebb az iskola kapujáig kísérjék!
A tanulók iskolából való távozása az utolsó tanítási óra után a főbejáraton történik.
A napközis diákok nem egy időpontban (csúsztatva) hagyják el az iskolát.
Mivel a szülők nem jöhetnek be az épületbe, ezért a gyerekeket a pedagógusok az alábbi ütemezés
szerint viszik ki a kapun.
15.45-kor a felső tagozatos napközis és tanulószobás diákok mennek ki a főkapun.
15.55-kor a „B” épület földszinti termeiben lévő gyerekek (4.a, 2.a, 2.z és a 3.a) hagyják el az iskolát a
főkapun.
16.05-kor a „B” épület 2. emeletén tanuló gyerekek (1.t, 3.t, 2.t és a 4.t) indulnak haza.
16.15-kor a „B” épület 1. emeletén tanuló gyerekek (3.z, 4.z, 1.z és 1.a) mennek haza.

A pedagógusok csak a megadott időpontban hazainduló gyerekeket kísérik le. Akikről pontosan
tudjuk, hogy rendszeresen később járnak haza, őket az ügyeleti terembe kísérjük.
Legközelebb 16.30-kor és 17.00 órakor kísérjük ki a gyerekeket a főkapun.
17.00 óra után a gyerekek minden esetben a termekben lesznek, így a portai hangos bemondón
keresztül lehet őket kihívni.
A változtatás jogát – egy-két hét tapasztalata után - fenntartjuk!

A szaktantermekben az egymást követő csoportok között fertőtlenítünk.

Az együttműködést köszönjük. Közös fegyelmezett és szabálykövető magatartással
szeretnénk sikeres tanévet zárni.
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