ELJÁRÁSREND TANULÓKNAK
(Házirend kiegészítés járványveszély idejére)
1. Iskolába érkezéskor, illemhely használata után, illetve étkezések előtt és után
alaposan moss kezet!
2. Saját kézfertőtlenítő használata, gyakori kézmosás javasolt!
3. Mindig hozz szájmaszkot az iskolába! Viselése az épületben a közösségi
tereken kötelező, a tanórákon ajánlott, de ha a tanár szükségesnek ítéli használatát,
fel kell venned!
4. A megfelelő védőtávolság betartása (1,5 m) különösen fontos a folyosókon,
mosdókban, öltözőkben, ebédlőben.
5. Új csengetési rend:
tanórák
1. 8:00-8:45
2. 8:55-9:40
3. 9:50-10:35
4. 10:45-11:30
5. 12:05-12:50
6. 13:05-13:50
7. 14:00-14:45

szünetek
8:45-8:55
9:40-9:50
10:35-10:45
11:30-12:05
12:50-13:05
13:50-14:00

6. 8:45-től 8:55-ig alsó tagozat az osztálytermekben reggelizik, felső tagozat az
ebédlőben!
7. Rövid szünetekben maradj a tantermedben, más osztály tantermébe ne menj be!
Csak szükséges esetben menjél ki a folyosóra! Minden esetben viselj a folyosón
szájmaszkot!
8. 11:30-tól 12:05-ig alsó és felső tagozatnak kötelező az udvari szünet, menzások
a kijelölt idősávjukban az ebédlőben tartózkodhatnak!
8. Új ebédelési rend
4. szünet
11:30-12:05
5. óra

11:30-11:50
5-6. évfolyam
12:05-12:30

Hétfő - Péntek
11:50-12:05
7-8. évfolyam
12:30-12:50

1. évfolyam
5. szünet
12:50-13:05
6. óra

2. évfolyam,
ha van hatodik órája
alsós tanuló egyéb esetben.

4. évfolyam
2. évfolyam

3. évfolyam

9. Ebédlő használatának szabályai







Étkezés előtt és után moss kezet!
Csak akkor menj ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van!
Kerüljük a csoportosulást!
Várakozáskor tarts távolságot!
Használj saját evőeszközt és poharat!
Csak azonos osztályba járó tanulók ülhetnek egy asztalhoz.

10. Tanítási órák után kerüljük a csoportosulást az iskolában és az iskola előtt!
11. Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében hozz magaddal zacskót vagy
uzsonnás dobozt! Csak a saját uzsonnádból étkezz!
12. Legyen saját tisztasági csomagod, evőeszközöd, kézfertőtlenítőd!
13. Köhögéskor, tüsszentéskor használj papírzsebkendőt! Használat után a
zsebkendőt a kukába kell dobni és kezet kell mosni vagy fertőtleníteni.
14. Termed tisztaságára ügyelj, a padodba ne tarts felszerelést! Élelmiszert a
padban tárolni tilos!
15. Saját eszközeidet használd!
16. A termek és helységek rendszeres és folyamatos szellőztetése fontos. Hideg
időjárás esetén érdemes rétegesen öltözködni.
17. Udvaron kerüld a csoportosulást, törekedj a távolságtartásra!
18. Ha nem érzed jól magad, szólj egy tanárnak!
19. Ha beteg vagy maradj otthon!
20. A tanítási idő alatt betegség tüneteit mutató tanulót elkülönítjük, és értesítjük
a szüleit.

21. Október 1-jétől az iskolába lépéskor testhőmérséklet-mérést végzünk. A lázas
tanuló szüleit értesítjük, a tanulót elkülönítjük a szülő érkezéséig.

Budapest, 2020. szeptember 30.
Iskolavezetés

