Járványügyi szabályzat – 2020. szeptembere
1. Az iskola teljes területén (az épületekben és az udvaron egyarán) kötelező a maszk viselése mind a
diákok, mind a tanárok/ alkalmazottak számára. A saját maszkról a diákok, alkalmazottak gondoskodnak.
Javasoljuk, hogy minden diáknak legyen egy zárható doboza/zacskója, övtáska, amelyben a tiszta
maszkot tarthatja. A használt maszkokat az erre kijelölt fedeles kukákba kell eldobni. Pedagógus által
szervezett szabadtéri tevékenységen (pl. tornaóra, tanóra, szervezett közös játék), amennyiben az 1,5
m-es távolság betartható, a maszk levehető.
2. Kötelező a távolságtartás betartása (1-1,5 m.), ennek érdekében a diákok az osztályteremben a kijelölt
padokban és széken ülnek, a folyosón a kijelölt útvonalakon közlekednek és a mosdók használatakor
figyelnek a torlódás elkerülésére. Az osztályok a számukra kijelölt mosdókat használhatják: I-III. osztály
magasföldszint, IV. osztály kémia melletti, V-VIII. osztályok: lányok – magasföldszint, fiúk – első emelet
(V-VI.), magasföldszint (VII-VIII.), IX-XII. osztály – manzárd.
3. Az iskolában reggelente a javasolt érkezési időben fogadjuk a diákokat a főbejáraton és az autós
bejáraton. Az előkészítő osztályok a Regele Carol I. utcai nagykapun érkeznek a tanítók által megállapított
időközben.
4. A diákok egészségügyi felmérése a szülők feladata. Kérjük, csak azok a diákok jöjjenek iskolába, akik
egészségesek. Amennyiben az iskolában változik a diák egészségügyi állapota, értesítik a szülőket és a
diák az elkülönítőben várja meg a szülőket. Az iskola épületében a 17-es terem a kijelölt elkülönítő.
5. Azokon a napokon, amikor az iskolaorvos jelen van reggel az iskolában (kedden, csütörtökön) az
iskolaorvos is besegít a diákok egészségi állapotának felmérésébe.
6. Az alkalmazottak és az iskolába belépő más személyek esetében belépéskor megmérik a
testhőmérsékletét, a személy neve és a testhőmérséklet értékét írásban is rögzítik.
7. Az E-VIII. osztályokban az oktatás 8 órakor, a IX-XII. osztályban 9 órakor kezdődik. Az elemi osztályok
szünetei csúsztatott időpontban vannak, az V-XII. osztályok számára a szünet 50 perckor kezdődik és
egész óráig tart. Ebben az időszakban nincs nagyszünet. A líceumi osztályoknál, moduláris órák esetén
(2-3 egymás utáni óra) a tanár dönthet másképpen a szünet időpontjáról, figyelve a szünetre szánt időt.
8. A diákok az órák ideje alatt továbbra sem hagyhatják el az iskola épületét. A járványügyi intézkedésekre
való tekintettel a 18 évet betöltött diákokat sem engedhetjük ki.
9. A torlódás elkerülése végett a főépületbe a bejárás a főkapun és a főlépcsőn történik, a
kijáráshoz/távozáshoz, az udvarra való lemenés az új lépcsőházat használjuk.
10. Az osztályterembe való belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés az ajtó melletti kézfertőtlenítővel.
11. Minden diák kizárólag a saját taneszközeit használja, a kijelölt helyén ül.
12. Szünetekben vagy a saját osztályteremben vagy az udvaron tartózkodhatnak a diákok. A diákok nem
mehetnek be más osztálytermekbe.
13. Az iskola területére a szülőket ebben az időszakban nem tudjuk fogadni, csak indokolt esetben léphetnek
be (fogadóóra, szülői találkozó, titkárság), betartva a járványügyi szabályokat.

ON-LINE oktatással kapcsolatos szabályok, tudnivalók
Hibrid rendszerű oktatás:
1. Amennyiben az osztály két csoportban tanul (az egyik az iskolában, a másik otthon), azaz V-VII. osztályok,
líceumi osztályok esetében közös órák (MI-BK, KG-TT), az oktatás elsősorban asszinkron (nem egyidejű
on-line oktatás) formában valósul meg, a Google tanterem segítségével. Az otthon tanuló csoport
számára a tanár megszervezi az otthoni tanulást és visszajelzést küld a feladatokról.
2. Az tanulási rend az órarendet követi, az otthonra szánt feladatok az óra előtt felkerülnek a Google
Tanterembe.
3. Amennyiben a tanár egyéb on-line tanulási formát is alkalmaz (pl. Meet felületen bekapcsolja az otthoni
diákokat az órai tevékenységbe), a diákok legalább 24 órával előtte meghívót kapnak a tevékenységre
vagy ha ez rendszeres, bekerül a diákok rendszeres órarendjébe.
4. Amikor a teljes csoport otthonról tanul (líceumi osztályban külön tartott órák: MI, BK, KG, TT), az órákat
az órarend szerint Meet felületen tartják (egyidejű, szinkron oktatással). Az on-line óra javasolt hossza
35-40 perc az V-VIII-ban, 40-45 perc a líceumi osztályoknál.
5. Az órákon való részvétel kötelező. Ha elmarad a Classroomon kapott feladatok megoldása, a diák
hiányzó, ha a Meet-es órába nem kapcsolódik be, akkor szintén órai hiányzó a diák.
6. A Meet-es órákkal kapcsolatos elvárások:
a. Szigorúan tilos bármilyen felvétel, fotó készítése az on-line tevékenységekről.
b. A diák kamerával kapcsolódik, amikor szót kér vagy kap, mikrofonnal is.
c. A diák íróasztalnál ül, előkészítve az órához szükséges tanszereket.

Csak on-line oktatásban résztvevő diákok támogatására vonatkozó rendelkezések:
1. Amennyiben a szülő kérvényezte a kizárólag on-line oktatásba való részvételt, a diákok a saját
csoportjuknak illetve osztályuknak megfelelő oktatási programokon vesznek részt.
2. Az elemi osztályosok esetében a tanítók alakítják ki az on-line oktatásban levő diákok tanulási
programját.
3. V-VIII. osztályban a diákok Meet felületen csatlakoznak azokhoz az órákhoz, amelyeket társaik az
iskolában tartanak. A Meet-es órák mellett konzultációs órákon vesznek részt magyar és román nyelvből,
amelyekre külön meghívót kapnak. Hetente egy alkalommal tanulási tanácsadáson vesznek részt egy
megadott program szerint.
4. A líceumi oktatásban levő diákok az osztály szakjának megfelelően csatlakoznak Meet-en az órákhoz vagy
a Google Tanteremben kapják meg a tanuláshoz szükséges anyagokat, feladatokat.

