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INTÉZMÉNYI PROTOKOLL
a 2020/2021. tanévben a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakgimnáziumban a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről
Jelen intézményi protokoll az EMMI által 2020. augusztus 17-én kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a
köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” c. dokumentummal, a
2020. augusztus 19-én kelt fenntartói levél, valamint az intézmény igazgatója által 2020. augusztus 24-én kelt
intézkedési terv tartalmával összhangban fogalmazódott meg. E dokumentumban foglalt intézkedések az
intézménnyel kapcsolatban álló minden személyre (tanuló, tanár, munkatárs, szülő, bérlő, egyéb partner és látogató)
visszavonásig érvényes.
A jelen járványügyi helyzet miatt a tanítás kezdete 9.00 óra. Ennek biztonságos kezdésének betartása érdekében az
alábbi beléptetési rend lép érvénybe:
7.10-8.50 az 1-6. évfolyam érkezése folyamatos az intézmény Irányi u-i bejáratán keresztül.
8.00-8.20 a 7-8. évfolyam érkezése folyamatosan a Molnár u-i bejáraton keresztül.
8.20-8.30 a 9. évfolyam érkezése folyamatosan a Molnár u-i bejáraton keresztül.
8.30-8.40 a 10. évfolyam érkezése folyamatosan a Molnár u-i bejáraton keresztül.
8.40-8.50 a 11. évfolyam érkezése folyamatosan a Molnár u-i bejáraton keresztül.
8.50-9.00 a 12. évfolyam érkezése folyamatosan a Molnár u-i bejáraton keresztül.
•

A beléptetés 2 oszlopban fog történni. A beléptetés során mindenki tartsa be a 1,5 m távolságot!
Beléptetéskor a maszk szabályos viselése kötelező. Az épületbe az érintésmentes fertőtlenítő használatával,
valamint érintésmentes lázmérést követően lehet belépni.

•

Minden belépő kizárólag azt a lépcsőházat használhatja a termei megközelítésére, amely utca felőli
bejáraton érkezett az iskola épületébe.

•

A napközbeni beléptetés az Irányi u-i portán keresztül a fentiek betartásával történik.

•

Az iskola területére alapvetően szülők nem léphetnek be, kizárólag a tanárral előre egyeztett időpontban a
fenti intézkedések betartása mellett.

Határozottan kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermeküket kizárólag egészségesen és lázmentes állapotban
engedjék iskolába (alsósokat náthásan sem). Amennyiben az iskolába belépő személy testhőmérséklete
meghaladja a 37,5 °C-ot, akkor a porta mellett erre külön kialakított részen elkülönítjük, a szülőt értesítjük,
illetve felnőtt esetén a belépését megtagadjuk.

Napközbeni lépcsőházhasználat
•

Az Irányi u-i lépcsőházat kizárólag felfelé, a Molnár u-i lépcsőházat kizárólag lefelé lehet használni. A
lépcsőházak használatát feliratok segítik.

Helyiségek használata
•

Minden osztály kizárólag a saját osztálytermében, illetve a saját tarterme előtt kijelölt folyosószakaszon
tartózkodhat. Az EMMI előírása szerint az évfolyamok kizárólag informatika, technika, nyelvi- és testnevelés
órákon hagyhatják el saját termüket, és lehetnek évfolyam szintű csoportbontásban. Az alsó tagozaton az
úszásoktatás átmenetileg ebben az időszakban szünetel, helyette testnevelés órán vesznek részt a tanulók.

•

Minden tanteremben rendelkezésre áll kézfertőtlenítő és papírtörlő, amelynek kezdő készletét az iskola, ezt
követően az osztályok biztosítanak. A termek ülésrendje szigorúan rögzített. A tantermen belül is fokozottan
ügyelünk a szociális távolságtartásra.

•

Minden diákunk számára kötelező a saját tisztasági csomag, melynek tartalma: kis törülköző, saját szappan,
nedves fertőtlenítő kendő vagy felületfertőtlenítő spray. Mindenkinél minimum két darab, lehetőleg mosható
maszk legyen.

•

A termek ablakait az időjárásnak megfelelően nyitva tartjuk, a szellőztetést a szünetekben az ablakok és
ajtók kitárásával történik.

•

Közös terek (lépcsőház, folyosó, lift, mosdó, könyvtár, fejlesztő szoba, öltöző) használata esetén mindenki
számára kötelező a maszk szabályos viselése. Az osztályok egymással nem keveredhetnek.

•

A tanteremben lévő eszközök, felszerelések, használat után minden esetben fertőtlenítésre kerülnek a
pedagógus által.

•

A mosdók esetén egyszerre három fő tartózkodhat a helyiségben. Ezt a folyosón felügyelő ügyeletes tanár
ellenőrzi.

•

Az általános iskolások beosztás alapján használhatják szünetekben az udvart a nekik kijelölt részen.

•

Az udvari játszóeszközök használat tilos!

Veszélyeztetett gyermek oktatása
•

Szakorvos és/vagy szülő döntése és nyilatkozata alapján bejárhat az iskolába. Amennyiben a szülő úgy
dönt, hogy mégsem engedi az iskolalátogatást, úgy az intézmény lehetővé teszi számára, hogy a tanításba
online módon bekapcsolódjon. Ebben az esetben nem tekintjük távollétét hiányzásnak.

•

Betegség után a gyermek kizárólag orvosi igazolással érkezhet újra a közösségbe.

Szülői nyilatkozatok
•

Iskola épületében zajló szakköri foglalkozások, edzések, zenei képzések kizárólag szülői nyilatkozat leadása
után engedélyezett.

•

Az iskola épületén kívüli, iskolai (szülői) szervezésben megvalósuló programok (pl. kirándulás, lelkigyakorlat)
esetén szintén szülői nyilatkozatot kérünk.

•

A nyilatkozat letölthető:
http://wardmaria.hu/common/documents/Let%C3%B6lthet%C5%91%20nyomtatv%C3%A1nyok/szuloi_nyilat
kozat_covid2020.docx

Iskolai rendezvények
•

Az éves munkatervben szereplő események (pl. Ward weekend, szalagavató, nyílt napok stb.) az Operatív
Törzs aktuális rendelkezéseinek értelmében kerülnek lebonyolításra.

Teendők beteg személy esetén
•

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is
gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek
háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

•

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetében
•

A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem
látogathatják.

•

Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális
munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása
érdekében.

Kommunikáció
•

Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket
a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.

•

A protokoll betartásával kapcsolatos szülői kérdéseket kérjük, hogy az SZMK képviselőin keresztül juttassák
el a vezetoseg@wardmaria.hu címre.

Kérjük az intézménnyel kapcsolatban álló valamennyi érintett személyt, hogy a fenti intézkedéseket egymás
védelmében, határozottan és szigorúan tartsa és tartassa be!
Számítunk együttműködésükre!
Budapest, 2020. augusztus 28.

