Érkezése – távozása a vírushelyzetre való tekintettel
Szülők iskolában való tartózkodása, tanulók
Az elmúlt időszak eseményeit figyelembe véve a tanulók és a pedagógusok egészségi
állapotára való tekintettel az iskola vezetése az alábbi intézkedést hozza
2020. szeptember 01. 7.00-tól:
1./ Az iskola épületében (az iskolaudvart is beleértve) a szülő csak maszkot használva,
kézfertőtlenítés után tartózkodhat.
Az iskolába szülő csak indokolt esetben léphet be, külön engedéllyel. 2020. október 1-ig az
elsős tanulót a szüleje az épület bejáratáig kíséri az alsós udvar felől. Ott reggel az
osztálytanító vagy a ped. asszisztens kollégák veszik át és kísérik az osztályba a gyerekeket.
2.a./ A 2.3.4. osztályos tanulók az iskolakapuban elköszönnek az őket kísérő szüleiktől és a
kaputól már egyedül jönnek be az épületbe az alsós udvar felőli bejáraton. Kézfertőtlenítés
után felmennek a termekbe (7.30-ig).
2.b/ A felsős tanulók 7.30-ig érkezzenek be, a betonpálya felől. Kézfertőtlenítés után a
termükbe mennek ők is.
Reggel az udvaron nem tartózkodik senki.
3./ A szülő rendkívüli esetben az épületbe való belépésre engedélyt kérhet és időpontot
egyeztethet. Ügyintézés miatt ezt Istók Márta iskolatitkárral, minden más esetben Erdei Gyula
igazgatóval, Biriné Szabó Éva vagy Fülöp Ferenc igazgatóhelyettesekkel teheti meg. Csak így
van lehetősége az iskolaépületbe való belépésre. Az iskola épületében kérjük a maszk és a
kézfertőtlenítő használatát.
4. Alsósok délutáni távozása:
Általános szabályként az 1-2. osztályos tanulók a kisudvaron (alsós/füves udvaron) vagy azon
az oldalon lévő bejárati ajtónál, míg a 3-4. osztályosok a felsős udvaron vagy azon az oldalon
lévő bejárati ajtónál hagyják el az iskola épületét.
A. Az a tanuló, aki 16:05 előtt kíván távozni az iskolából, annak a távozás napját és pontos
idejét a szülő írásban kérje, hasonlóan az eddigi eljárásrendnek megfelelően.
B. Rossz idő esetén a szülő délután bejöhet a bejárati ajtóig. Az ajtó előtt történik meg a
tanuló átvétele: az adott időpontban a tanulót az osztályban tanító az aulába kíséri, ahol
Tiszai-Nagy Éva vagy Szabó Edit (pedagógiai asszisztens) veszi át és adja át az ajtón
kiengedve a megérkező szülőnek.
C. Ha a szülő azt kéri, hogy a gyermeke az adott időpontban egyedül menjen el, azt a tanulót
az osztályban tanító elengedi. Ehhez kell a szülő írásos kérelme.
D. Jó idő esetén kérjük figyelembe venni az udvaron, a bejáratnál lévő felfestést! A kiskaputól
maximum 1.5 m-re felfestett vonaltól jelezhet a szülő gyermekének hogy megérkezett. Ekkor
az osztálytanítók, vagy a felügyeletet ellátó kolléga a szülőhöz engedi a gyermekét.

E. Az ügyeletben maradó tanulók a kisudvaron tartózkodnak. A szülő jó idő esetén beléphet
az iskola területére és elviheti gyermekét. Az a kérésünk, hogy lehetőség szerint ne menjenek
be a tanulók közé!
Rossz idő esetén a bejárati ajtónál jelezhetnek a kollégáknak. Minden esetben érdemes a
tanulóval megbeszélni, aznap mikor érkeznek!
5. A napközisek délutáni távozása:
A napközisek (5.-8. osztályosok) a szülő írásbeli kérésére - amit az osztályfőnöknek, vagy a
napközis nevelőnek ad le a gyermek, - amin a szokástól (az év elején leadott időpontoktól)
eltérő időben való távozás szerepel – önállóan távozhatnak. Ha a gyermekért a szülő jön,
akkor a napközis nevelővel való megbeszélés alapján a gyermeket a felsős udvaron át lehet
elvinni.
A napközisek 15.30 és 16.00-tól lehetnek a felsős udvaron, (a leckétől függően), az ottani
kiskapun keresztül mehetnek haza. Az esős idő beálltával az aula, felsős udvar felőli ajtajánál
lehet a gyermeket várni.
Aki 16.05 után is itt marad, azt az ügyeletet ellátó nevelőtől lehet elvinni.
Szeretnénk, ha ez a rendszer zökkenőmentesen működne, ezért elengedhetetlen a kedves
szülők közreműködése! Bízunk benne, hogy ezzel jelentősen csökkenthetjük a fertőződés
veszélyét! Kérjük, az iskolába való érkezéskor viseljenek maszkot!
Az elmúlt két hét rámutatott sok anomáliára, ezek kiküszöbölését elvégeztük, köszönjük
a szülők türelmét és megértését az esetleges kellemetlenségekért!
Hajdúszoboszló, 2020. augusztus 31., szeptember 11.

Erdei Gyula
igazgató

