A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM IDEIGLENES JÁRVÁNYÜGYI
PROTOKOLLJA
Tájékoztató szülők, tanulók és tanárok részére
A tájékoztató 2020. szeptember 1-jétől módosításig és visszavonásig érvényes.
Célja: Közösségünk egészségének védelme. Az iskola közössége számára meghatározni a
kialakult járványügyi helyzetben a tanulási feltételeket.
A tájékoztató alapja: az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről című dokumentuma (2020. aug. 17.).
Az oktatás rendje:
1. Az intézménybe való belépés
•

•
•
•
•

2020. szeptember 1-jétől az intézmény megközelítése az osztálytermekbe 3 útvonalon
történik: a földszinti termekbe a főbejáraton keresztül, az 1. emeletre a főbejárat mellett
zöld kapun át (déli lépcsőház), a 2. emeletre a hátsó portán keresztül.
(Az osztályok beosztását a tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.)
A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, és a lehető legrövidebb
útvonalon és a leggyorsabban közelítik meg tantermeket.
A beléptetés minden helyszínén a belépők számára fertőtlenítő szert biztosít a fenntartó,
amelyet a belépők igénybe vesznek.
Az intézménybe való belépés feltétele a saját védőeszköz (maszk) használata, amit a
bejáratoknál ellenőrzünk.
Szülők, vendégek belépése azonos feltételekkel történik.

2. Az intézmény közösségi tereinek használata
•
•
•

Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem. (Pl. folyosók, mosdók,
lépcsőházak, könyvtár, büfé, nagyterem stb.)
A közösségi területeken mindenki orrot és szájat eltakaró védőeszközt visel, és lehetőség
szerint betartja a védőtávolságot.
Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére.

3. Tantermek használata
•
•
•

•
•

A tantermekben a tanár gondoskodik, amennyiben erre lehetőség van, a tanulók lazább
elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.
A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogatják, és ott
tartózkodnak.
A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a csoport létszámától, a tanteremben
való elhelyezkedésétől és a tanár megítélésétől függ.
A járványügyi veszélyeztetettségre való tekintettel a tanulók elfogadják a tanár döntését.
A házirend a hetesekre vonatkozó szabályai kiegészülnek a védekezési előírásokkal. Pl.
gyakoribb szellőztetés, eszközök fertőtlenítése, osztályok keveredésének felügyelete, a
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higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése stb. Fokozott betartásukat az osztályfőnök
folyamatosan felügyeli. (2. számú melléklet: A hetesek kötelességei)

4. A kilépés rendje
•

•
•

Napközben: az intézményt elhagyni minden évfolyam számára az ebédszünetben csak
étkezés céljából lehet. Egyéb indokolt esetben csak az osztályfőnök engedélyével
hagyható el az intézmény.
A tanítás végén: a diákok a kijelölt útvonalakon hagyják el az intézményt.
Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy felügyelettel
tartózkodhatnak a tanulók.

5. Tájékoztatási kötelezettség
•

•

•

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló,
dolgozó és vendég látogathatja.
Az iskola tájékoztatást kér arról, ha a család vagy a család valamelyik tagja augusztus
15-31-e között külföldön tartózkodott vagy környezetében fertőzött személy van, vagy
a koronavírus tüneteihez hasonló tartós betegségben szenved (orvosi igazolás!). Az eset
jellegétől függően az osztályfőnökkel való egyeztetés után javasoljuk az iskolától való
távolmaradást vagy kötelező maszkviselést.
A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú
vagy igazolt fertőzés van.

Az iskola minden használója számára javasoljuk az EMMI A köznevelési intézményekben a
járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum pontjainak (2020.
aug. 17.) a betartását.
Az együttműködést köszönjük!

Miskolc, 2020. augusztus 27.

Fazekas Róbert
megbízott igazgató
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1. számú melléklet

Osztályfőnökök és termek
a 2020/2021-es tanévben
7.A

Reszegi Éva

Fszt. 11.

7.B

Dr. Szabadfalviné Kormányos Anikó

II. em. 39.

8.A

Pólik Magdolna

I. em. 21.

8.B

Fóris Tímea

II. em. 38.

9.Ny/AJTP

Csetneki Csilla/ Kné dr.Kovács Krisztina

II. em. 40.

9.A

Horváth Ibolya

I. em. 19.

9.B

Grallert Krisztina

I. em. 24.

9.C

Pál Mihály

Fszt. 10.

9.D

Rémiás Ferenc

II. em. 49.

9.E

Dr. Miklós Erika/ Vanczákné Darai Dóra

II. em. 32.

10.A

Túróczyné Bényei Szilvia

I. em. 23.

10.B

Dr. Vékony Katalin

II. em. 42.

10.C

Kovács Attiláné

II. em. 48.

10.D

Szepesiné Medve Judit

II. em. 33.

10.E

Iváskovics Zsuzsa/Sashegyi Virág

II. em. 31.

11.A

Sebő Sára

II. em. 41.

11.B

Szalontainé Batta Barbara

II. em. 43.

11.C

Kovács Benedek

II. em. 44.

11.D

Szentesi Csilla

I. em. 14.

11.E

Cseke-Tímár Enikő/Pocsayné Zámbó Zs.

Fszt. 9.

12.A

Merkelné Vodila Noémi

Fszt. 13.

12.B

Fazekas Krisztina

I. em. 22.

12.C

Letek László

Fszt. 12.

12.D

Endrész Gyöngyi

I. em. 18.

12.E

Kurunczi Gábor/Dr. Ladányiné Varga K.

I. em. 20.
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2. számú melléklet
A hetesek kötelezettségei

1. Szolgálatuk a tanítás megkezdése előtt negyedórával kezdődik és a tanítás befejezéséig tart.
2. Felelnek az osztály rendjéért, tisztaságáét1és az órák előtti fegyelemért. Szünetekben
gondoskodnak a tanterem szellőztetéséről és a világítótestek takarékos használatáról.
3. Az okozott kárt (ablakbetörés, berendezés, falrongálás, stb.) a hetesek a karokozó
megnevezésével jelentik az osztályfőnöknek, ill. a gazdasági irodának. A vétkes vagy az osztály
a kár helyreállításáról azonnal gondoskodik. Az épületből javítás céljából ablakot vagy más
tárgyat kivinni csak a gazdasági iroda engedélyével szabad. Az osztály előtti ablakok és a
folyosórész tisztaságáért, épségéért az illető osztály a felelős. A gondatlanságból eredő károkat
az osztálynak kell megtéríteni.
4. A tanterem elhagyása esetén, ha oda más csoport nem megy, a kulcsot a portán fel kell venni
és a termet be kell zárni. Visszajövetelkor a kulcsot le kell adni a portán. Csoportváltás esetén
a hetes adja át a termet a következő csoport felelősének úgy, hogy a terem közben felügyelet
nélkül ne maradjon.
5. Az osztály a tanárt felállással üdvözli, a hetesek pedig jelentenek: Tanár úrnak/nőnek
jelentem, hogy az osztály létszáma .... fő, hiányzik (hiányoznak) a következő tanuló(k):……
6. Legalább az egyik hetes köteles a teremben tartózkodni, a másik is csak indokolt esetben
hagyhatja e1 a termet.
7. A hetesek hiányzása esetén a hetesi teendőket a névsorban következő tanuló 1átja el, átadni
csak az osztályfőnök engedélyével 1ehet.
8. Az utolsó óra után az osztály a tantermet csak az órát tartó tanár engedélyével hagyhatja el,
miután a hetes vagy a csoportmegbízott ellenőrizte a tisztaságot és azt, hogy elhagyott holmi
ne maradjon a teremben.
9. A tűzeseteket, baleseteket azonnal jelenteni kell az igazgatói irodában!
Miskolc, 2010. augusztus 31.

Veres Pál
igazgató
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