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1. Bevezetés
Az intézkedési terv célja, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020 (VI.17.) Korm.
rendeletben kihirdetett egészségügyi válsághelyzetre tekintettel meghatározza a Soproni Petőfi Sándor
Általános

Iskola

és

Alapfokú

Művészeti

Iskolában

alkalmazandó

egységes

eljárásokat,

tevékenységeket – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott dokumentum ( INTÉZKEDÉSI
TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT
IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL) alapján.

Az intézkedési terv elsődleges szempontként a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező diákok élet- és egészségének védelmét, a
nevelő-oktató munka folyamatosságának és az intézményi működés biztosítását, valamint a
koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzését veszi figyelembe.
A 2020/2021-es tanév hagyományos munkarenddel indul az érvényes jogszabályok és az EMMI
Intézkedési terve alapján.

Az intézkedési terv aktualizálása az igazgató feladata – az esetlegesen megváltozott jogszabályi
környezetnek megfelelően.
Jelen intézkedési terv visszavonásig érvényes.
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2. Szervezési feladatok
2.1. Takarítás, fertőtlenítés
-

A tisztító- és fertőtlenítő szerek beszerzése, biztosítása az iskola feladata.

-

A tanév indítását megelőzően mindenre kiterjedő, alapos takarítással készülünk a diákjaink

fogadására, a nevelő-oktató tevékenység megkezdésére.
-

A mindennapi használatot követően a tantermi eszközök fertőtlenítése folyamatosan
megtörténik.

-

Folyékony szappan és kézfertőtlenítő kerül kihelyezésre a mosdókban (öltözők, wc-k).

-

Fertőtlenítő takarítás, hulladékgyűjtők ürítése történik naponta délelőtt és délután egy-egy
alkalommal.

-

A mellékhelyiségek takarítása, fertőtlenítése 2 óránként történik.

-

Eszközök, játékok fertőtlenítése minden nap, a használat előtt.

2.2. Kommunikáció
-

Az iskola a járványügyi készenlét idején tájékoztatókat készít, melyek a megfelelő
információk átadását célozzák – online módon, közösségi tereken, osztálytermekben és a
hirdetőfalon (iskolán kívül) kerül kihelyezésre.

-

Kérdőívet (1. sz. melléklet) küldünk ki a szülőknek.

-

Az osztályfőnökök tájékoztatója az alapvető higiéné és a köhögés etikettjéről.

-

Szülői értekezlet az 1. és 5. évfolyamon, a 4.c és a 7.a osztályokban (új osztályfőnökök)
osztályonként két-két csoportban személyes találkozással, a 2-8. évfolyamon a többi osztályban
online, vagy írásos tájékoztatóval, szükség szerint online és/vagy telefonos kiegészítéssel
történik.

2.3. Belépés az iskolába

-

A közösségi terekben, így az iskola folyosóin és az étkezőben, az udvaron és az iskola épülete
előtt tartani kell a másfél méteres védőtávolságot. Mivel ez a távolság az iskola épületének
sajátságai miatt folyamatosan nem betartható az épületen belül, ezért a folyosókon és a
közösségi terekben mindenhol a tanulóknak, pedagógusoknak, szülőknek, külsős
belépőknek maszk viselése kötelező.

-

Iskolánk területére az intézménnyel nem jogviszonyban álló személy (ideértve a szülőket
is), csak kivételesen indokolt esetben léphet.

-

A legtöbb ügyet online módon el lehet intézni, ennek a betartására kérjük a szülőket is. A
személyes ügyintézést csak előre egyeztetett időpontban lehet megtenni (időpont egyeztetése az
iskolatitkároknál: 99/311-334).
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-

Az iskola első osztályos tanulóinak szülei az első tanítási napon bekísérhetik a
gyermeküket az osztályterembe, az épületen belül maszk viselése kötelező.

-

Kérjük a szülőket, hogy a gyermekekre lehetőség szerint (az intézmény adottságaira
tekintettel) az iskola épületén kívül, a járványügyi szabályok betartása mellett várakozzanak.

-

Iskolába kizárólag teljesen egészséges gyermek jöhet.

-

Az iskolába való belépést követően a tanulók egyenesen az osztálytermükbe mennek,
kézfertőtlenítést végeznek, vagy alaposan szappannal kezet mosnak a mosdóban.

-

A pedagógusok a tanáriban kézfertőtlenítést végeznek.

-

Külsős belépő a portánál elhelyezett kézfertőtlenítővel kézfertőtlenítést végez.

2.4. Tartózkodás az iskolában

-

Az első félévben esedékes nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.:
tanévnyitó ünnepség, bál, kulturális program) rendezvényeket a létszámkorlát szigorú

betartásával,

az

alapvető

egészségvédelmi

intézkedések,

szabályok

betartásával

(távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) lehet csak megrendezni.

-

Minden osztály tanévnyitója az első tanítási napon kerül megrendezésre: 2020. 09. 01. 08.00

-

Az iskolai rendezvények megszervezése során a következő alapelvek érvényesülnek:
- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
- maximális létszám: osztálykeretben történő szervezés (35 fő)

-

Az osztálytermekben a gyermekek lazább elhelyezéséről gondoskodunk: a tanulói asztalokat
minél távolabb helyezzük el egymástól, a helyiségek adta lehetőségek maximális
kihasználásával.

-

A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
Csoportmunka esetén kötelező!

-

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben –
testnevelő tanár, néptáncpedagógus által megszervezett módon, kisebb csoportokban zajlik az
öltözőhasználat.

-

A tantermekben minden tanórán, folyosókon tanórák alatt szellőztetünk.

-

A mosdókban egyidejűleg csak annyi tanuló tartózkodhat, ahány mosdófülke és mosdó van.

-

A gyermek hiányzása esetén a szülő az iskolát a házirendnek megfelelően tájékoztatja, az
igazolások benyújtása is a szokott rendet követi. Covid-19 fertőzött tanuló hiányzása igazoltnak
minősül.

-

Súlyos/krónikus beteg tanulónak orvosi igazolás alapján nem kell a tankötelezettséget
iskolába járással teljesítenie. Az otthoni tanulása nem digitális munkarendnek minősül, a
tananyagot ugyanakkor biztosítani kell számára.

4

-

A pedagógusok a járványügyi készenlét ideje alatt folyamatosan felhívják a gyermekek
figyelmét a helyes magatartásformákra (távolságtartás, csoportosulás elkerülése, saját
eszközök használata, rossz közérzet, betegség jelzése a pedagógusnak), higiénés szabályokra
(helyes köhögés, tüsszentés, kézmosás szabályai, használt eszközök fertőtlenítése), a
megelőzésre.

-

A gyermek Covid19 fertőzés gyanúja esetén az iskola a szülőt, az iskolaorvost, a Járási
Népegészségügyi Hatóságot értesíti, a gyermeket elkülöníti (az iskola Tárgyalójában) a
közösség többi tagjától, számára felügyeletet biztosít.

-

Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a gyermekfelügyeletet megszervezzük a szülők támogatása érdekében.

-

Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.

-

Javasoljuk a szülőknek, hogy a járványhelyzetre való tekintettel csak indokolt esetben
vegyék igénybe a reggeli ügyelet és a délutáni felügyelet és a tanulószoba lehetőségét.

2.5. Testnevelés órákra vonatkozó speciális szabályok
-

A testnevelés órákat a szabadban, az iskolai sportudvaron, játszótéren (esetleg külső
játszótéren) tartjuk. Csak abban az esetben tartható a tornateremben, tükörteremben, ha ezt az
időjárás lehetetlenné teszi. Kérjük a szülőket megfelelő felszerelés (melegítő, széldzseki,
sapka, kesztyű) biztosítására.

-

A testnevelés órákon a gyakorlatokat állandó párokat alakítunk ki.

2.6. Néptánc órákra vonatkozó speciális szabályok
-

Törekszünk az egyéni módon végrehajtható gyakorlásra. A páros gyakorlatoknál állandó
párokat alakítunk ki, hiányzás esetére két variációval.

2.7. Iskolai utazások, kirándulások
-

Osztálykirándulást az első félévben nem szervezünk.

-

A Határtalanul programon belüli és egyéb külföldi utazás nem lehetséges.

-

Szakmai/tanulmányi kirándulások lehetségesek az igazgatóval történő egyeztetés alapján.

2.8. Iskolai étkeztetés
-

A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell
a gyermekétkeztetést.

-

Az ebédlő fertőtlenítését elvégezzük az első étkező csoport előtt és minden csoport után.

-

A gyermekeknek sorban álláskor az étkezés előtt maszkot kell viselni.

-

Az ebédlőben használt eszközök fertőtlenítését a Központi Gyermekkonyha végzi.
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1. számú melléklet
EGÉSZSÉGÜGYI SZÜLŐI NYILATKOZAT
Jelen nyilatkozat kitöltésével igazolom, hogy gyermekemen …………………………….(anyja neve:
………………………….. születési ideje: ………év ………. hónap ………nap)
az alábbi tünetek (nem) észlelhetők (a megfelelőt kérjük aláhúzni):










torokfájás:
igen nem
láz:
igen nem
nehéz légzés: igen nem
hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya:
igen nem
fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság:
igen nem
hányás és/vagy hasmenés:
igen nem
hasmenés:
igen nem
bőrkiütés:
igen nem
Gyógyszer allergia:
nincs van: ……………………………………

A krónikus betegségben szenvedő tanuló esetében szíveskedjenek orvosi igazolást kérni.

Nyilatkozom arról, hogy gyermekem az elmúlt 2 hétben nem tartózkodott külföldön. Amennyiben
ebben változás áll be, arról az iskolát azonnal írásban értesítem. Külföldön tartózkodott tanuló számára
a hatályos rendelkezések 2 hét karantént írnak elő, vagy 2 egymást követő negatív teszt elvégzését (2
nap különbséggel).
Nyilatkozom arról, hogy tudomásom szerint gyermekem nem került kapcsolatba koronavírusos
egyénnel vagy olyannal, akinél a koronavírus gyanúja fenn áll.
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve: ………………………………………..
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő lakcíme:
……………………………………település ………….…………..(utca, út, stb.) ………..hsz.
A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő telefonszáma: +36 ………………………
Kelt.: ………………….., 2020 . ………………hó …………… nap

_______________________________________
nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő aláírása
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