HÁZIREND
1. sz. melléklet

Az 1. sz. melléklet területi hatálya kiterjed a Székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola egész
területére.
Az 1. sz. melléklet személyi hatálya kiterjed az intézmény összes tanulójára, dolgozójára, a szülőkre.
Az 1. sz. melléklet időbeli hatálya 2020. szeptember 01- től, a COVID 19. járványügyi helyzet végéig,
határozatlan ideig, visszavonásig érvényes.

1. Belépés az iskola területére:
"Az a gyermek, tanuló, vagy pedagógus, iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon
maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet be újra az
intézménybe. Hatósági karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges felmutatni."

Az iskola területén a felnőtteknek a maszk viselése kötelező.
Belépést követően kötelező a kézmosás, vagy a kézfertőtlenítés.
A felsős tanulók számára a tantermi foglalkozások kivételével zárt közösségi területeken a
maszk viselése kötelező.
(folyosó, mosdók,..)

Felnőttek, tanulók hozzátartozói esetében:
o
o

Szülő csak a kapuig kísérheti a gyermekét. (Házirend 2008-óta)
Szülői belépés, csak hivatalos ügyben, maszkban, belépés utáni kézmosással lehetséges.
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Diákok esetében:
o
o

A felsős tanulók kizárólag az iskola főbejáratát használhatják a ki és belépésre.
Az alsós tanulók kizárólag a főbejárat melletti főkaput és az alsós udvar kapuját használják a be
és kilépésre.

2. Hivatalos ügyek:
o
o
o

" Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével,
illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából."
Szülő a pedagógussal az iskola területén csak egyeztetett időpontban találkozhat.
(22-502-250, e-mail)
A fogadóórákat csak a Kréta felületen beállított időbeosztások alapján bonyolítjuk.
A Kréta felületen lehetőség van arra, hogy a pedagógus által meghirdetett időpontok közül válasszanak,
azokat lefoglalják.
Használatához segítséget nyújt a tudasbazis.ekreta.hu
1. Keresőbe beírni: fogadóóra,
2. kiválasztani: baloldalt megjelenő „fogadóóra (nézet”),
3. ráklikkelni a Fogadóóra leírása az e-Ellenőrző / Gondviselői felületen mondatra,
4. ekkor megjelenik a jelentkezés menete.

A szülői értekezletek ONLINE szervezzük, a már meglévő TEAMS alkalmazás
használatával.

o

Étkezési díjak befizetése:
-

Nagyon jó, hogy az elmúlt években egyre többen álltak át az étkezési díjak „átutalásos
befizetésére”. Javasoljuk, hogy aki teheti, alkalmazza az átutalást. Bevált, jól működő
gyakorlat, hogy azok a családok, akik nem átutalással fizetnek, a gyerekekkel küldik be a
pénzt. Kérjük, hogy ezek figyelembevétel intézzék az étkezések befizetését!
Amennyiben mégis személyesen történik a befizetés, úgy erre a reggeli órákban a földszinten
lesz lehetőség, ezzel is csökkentve az épületben történő mozgást.

3. További óvintézkedések:
A felsős tanulók jó idő esetén kötelesek a megérkezést követően az udvaron tartózkodni.
A táskákat, felszereléseket tilos erre az időre az épületben lerakni.
o
o
o
o
o
o
o

A 8: 45 –ös csengetéskor az új sorakozási rend alapján állnak fel a felsős tanulók.
A szaktantermi rendszer határozatlan időre felfüggesztésre került. (Vándorlást csak testnevelés,
néptánc, informatika, angol műveltségterületen tervezünk.)
Az időjárási viszonyok figyelembevételével a tanórák során maximálisan ki kell használni a
szabadtéri infrastruktúrát a közismereti tantárgyak esetében is.
A testnevelés órákat az időjárási viszonyok figyelembevételével az udvaron tartjuk. A
sportruházatot az időjárásnak megfelelően kell kiválasztani, az évszakhoz illő sportruházatban kell
megjelenni az órákon.
A tanórai szünetekben az udvarhasználat kizárólag évfolyamszintű beosztás alapján lehetséges. A
tanórai szünetek rendje minden tanteremben kifüggesztésre került
Minden tanuló köteles az illemhelyek rendeltetésszerű használatára vonatkozó szigorú szabályokat
betartani.
Azoknak a tanulóknak, akik a tanórák után hazamennek, az utolsó óra után haladéktalanul el kell
hagyják az iskola területét.
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o

Azok a tanulók, akik nem jelentkeztek tanulószobára, de egyéb szervezett iskolai elfoglaltságuk
van, KÖTELESEK A TANULÓSZOBÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKAT
BETARTANI, a délutáni elfoglaltságuk megkezdéséig az évfolyamszintű tanulószobai csoportjaik
napirendjébe bekapcsolódni.

Székesfehérvár, 2020. 08. 30.
Tóth Péter
intézményvezető
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