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INTÉZMÉNYVEZETŐI TÁJÉKOZTATÁS (KIEGÉSZÍTETT) 

A 2020/2021. TANÉVBEN a Budapest III. Kerületi Bárczi Gáza Általános Iskola 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDJÉRŐL 

 

 

 

A 2020/21-es tanév 2020. szeptember 1-jén hagyományos módon indul. 

Az első tanítási nap 2020. szeptember 1.  

8.00 órakor ünnepélyes tanévnyitó az első évfolyamnak a tornateremben. Az elsős 

diákok szüleinek szájmaszk viselése kötelező. 

9.00 órakor tanévnyitó köszöntő a 2-8. évfolyamnak iskolarádión keresztül.  

 

FELKÉSZÜLÉS A TANÍTÁSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE  

 

1. A tanév megkezdése előtt az iskolában alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

lesz. 

2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. 

3. Az intézménybe belépő külsős személyeknek szájmaszk viselése kötelező! 

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, BIZTONSÁGOS 

KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 

1. Az intézményt kizárólag egészséges tanuló és egészséges dolgozó látogathatja. 

Kérjük a szülőket, hogy csak egészséges gyermeket küldjenek az iskolába. Amennyiben 

a szülő tünetet észlel gyermekén, köteles gondoskodnia orvosi vizsgálatról. A szülő 

köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van.  

Amennyiben a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, a tanulót elkülönítjük, és 

értesítjük a szülőt. A tanuló az egészségét igazoló orvosi igazolással térhet vissza. 

2. A biztonság érdekében kérjük, a tanulóknál legyen szájmaszk, papírzsebkendő, 

tisztasági csomag (kézfertőtlenítő, kéztörlő). 

3. A tanítási órákon, foglalkozásokon a szájmaszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

4. Változik a tanórák és a szünetek rendje: a tanórák 40 percesek, a szünetek 20 

percesek lesznek. 

5. A közösségi terekben igyekszünk betartatni a 1,5 méteres védőtávolságot, szükség 

esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a közösségi 

tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy 
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a tanulóknak és a dolgozóknak az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot 

eltakaró maszk viselése.  

6. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, 

igyekszünk egyéb rendelkezésre álló helyiségeket is biztosítani a tanulóknak. Az 

ebédelés idejére még egy helyiséget megnyitunk az étkező tanulók számára. Az étkezés 

külön beosztás szerint zajlik. 

 

7. Napközben a termekben, egyéb helyiségekben többször végzünk felületfertőtlenítést. 

Ügyelünk a helyiségek rendszeres, többszöri, alapos szellőztetésére. 

 

8. Igyekszünk a tanulókkal minél több időt tölteni a friss levegőn (óraközi szünetek, 

testnevelésóra, egyéb foglalkozások, délutáni szabadidő, stb.) 

 

9. Zárttéri rendezvények helyett lehetőség szerint a szabadtéri rendezvényeket részesítjük 

előnyben, a megfelelő létszámkorlátok figyelembe vételével. Az őszi hagyományos 

Bárczi Piknik elmarad, a helyette szervezett sportnap és kirándulások is 

elmaradnak a helyzetre való tekintettel! 

 

10. Elmaradnak a hagyományos év eleji szülői értekezletek, ez alól kivétel az 1. és az 5. 

évfolyam igény szerint. Ebben az esetben a járványügyi előírások betartása kötelező. A 

2-4. és 6-8. évfolyamokon e-mailben tájékoztatjuk a szülőket, vagy online tartja a 

kapcsolatot az osztályfőnök a szülőkkel. 

 

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE  

 

1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül 

a részére előírt karantén időszakára.  

2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

3. A szülő által igazolható napok számát a járványügyi készenlét idejére 15 napra 

módosítjuk. 

Kérem a szabályok betartását és betartatását! 

Köszönöm mindenki együttműködését. 

 

 

Budapest, 2020. augusztus 31.   

  

 Sisa Péterné 

 intézményvezető 


