Kedves Szülők!
Amint erről a híradásokból értesültek, elkezdődött az oktatási intézmények dolgozóinak hetenkénti tesztelése.
Mellékelve küldöm a tisztifőorvos ezzel kapcsolatos tájékoztató levelét. Az ebben leírtak alapján pozitív
teszteredmény esetén az igazgató hatásköre a kontaktok karanténba helyezése. Ez a tesztelés iskolánkban
keddi napokon történik. A további információkat, szempontokat olvashatják a mellékelt levélben.
Celldömölk, 2020. november 25.
Tisztelettel: Czupor Attila

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a hagyományos munkarend 2020. november 26-án,
csütörtökön indul újra. Köszönöm az eddigi türelmüket, bízom benne, hogy a jelzett időpontban a
pedagógusok többsége munkába tud állni. Köszönet a pedagógusoknak is, hogy betegségük ellenére
igyekeztek a digitális oktatásban helytállni. Továbbra is hangsúlyozottan kérem, hogy csak
egészséges gyermeket engedjenek iskolába, illetve ha a családban a fertőzöttség gyanúja fennáll,
várjuk meg a teszt eredményét. Az otthon maradóknak továbbra is igyekszünk biztosítani az órákba
való bekapcsolódás lehetőségét.
Mindenki vigyázzon saját maga és családtagjai egészségére!
Üdvözlettel: Czupor Attila

Az intézményünkben kialakult járványügyi helyzet miatt a jövő héttől az egész iskolára vonatkozóan
digitális munkarend került elrendelésre. Aki nem tudja megoldani gyermeke elhelyezését, azok részére
felügyeletet biztosítunk. Aki ezt igényli, az osztályfőnökénél szíveskedjen jelezni!
Az iskolába kizárólag csak egészséges gyerek jöhet, illetve akinek a családjában nem áll fenn a fertőzés
veszélye.
Ez a helyzet egyelőre a következő héten áll fenn.
Celldömölk, 2020. november 15.

Kedves Szülők!
Iskolánkban kialakult pedagógus megbetegedések miatt kértem az online-oktatásra való áttérést a 48. évfolyamon. Az online-oktatást csak az Operatív Törzs rendelheti el, telefonon jelezték, hogy a
határozatot a holnapi napon megkapjuk. Erre a járvány további terjedése szempontjából feltétlenül
szükség van, szem előtt tartva, hogy az egészségünk a legfontosabb. Addig is kérem, hogy az említett
évfolyamokon csak azok jöjjenek iskolába, akik ilyen váratlanul semmiképp nem tudják megoldani
gyermekük felügyeletét. Hétfőtől elkezdődik az online-oktatás, mindenkinek, aki nem beteg a
részvétel kötelező. A hiányzásokat csak orvosi igazolással tudjuk ebben az esetben is elfogadni!
Ez a helyzet más, mint a tavaszi. Kérem, hogy a tanulást vegyék sokkal komolyabban a diákok, mert a
visszaérkezéskor számot kell adniuk tudásukról.
Ahol a családban a betegség gyanúja áll fenn, az alsóbb évfolyamokon is engedélyezem a gyermek
otthonmaradását, az online- oktatásba való bekapcsolódással.
Akinek eszközproblémája van, az haladéktalanul (hétfőig) jelezze az osztályfőnökénél!
Celldömölk, 2020. november 8.
Tisztelettel: Czupor Attila

A Szent Benedek Katolikus Általános Iskola járványügyi intézkedései
-

Az iskola épületébe mindenki maszkba lép be (kivétel 1-3. osztály tanulói).

-

Az iskola területén a védekezéssel kapcsolatos figyelmeztető feliratokat helyezünk
el. Több helyen kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítunk.

-

Figyelnünk kell a tanórák pontos kezdésére és befejezésére.

-

Megerősítjük az óraközi ügyeletet (pontos érkezéssel), aki nem ügyeletes, az is
besegít

-

Szúrópróbaszerűen lázmérést végzünk.

-

A folyosón 4-8. osztályig maszk használata kötelező!

-

Reggeli ügyelet 10-12 főig, utána a gyerekek a saját osztályteremükbe mennek.

-

A mosdó előtti ügyeletben figyelni kell: a gyerekek max. 3-asával mehetnek WC-re

-

A gyerekek szünetekben az osztályteremben tartózkodnak. Csak mosdóba mehetnek el,
kizárólag kis csoportban, felváltva. (kerülni kell az osztályok közötti keveredést)

-

A gyerekek tízóraival, uzsonnával úgy készüljenek, hogy napközben nem mehetnek
ki vásárolni.

-

Szülő nem jöhet be az iskolaépületbe (csak nagyon indokolt esetben).
Otthonmaradt felszerelést se hozzunk utánuk!

-

Kézfertőtlenítő használata étkezések előtt kötelező.

-

Szaktanterem csak indokolt esetben használható (utána fertőtlenítés szükséges)

-

Az udvari szünet rendje: az alsós épületben külön megbeszélt beosztás szerint, a
felsős épületben: földszint: 3. szünet, felső szint: 2. szünet

-

Az osztálytermekben sem engedjük a csoportosulásokat, törekedni kell
a védőtávolság betartására.

-

A beteg gyereket azonnal el kell különíteni (lázmérés, igazgató vagy
helyettes értesítése, szülő hívása)
helye: a József A. utcai épületben: orvosi szoba
Koptik O. utcai épületben: a déli oldalon lévő foglalkoztató terem

-

Ebédre való nagyon pontos érkezés, kint az aulában imádság, majd
kézfertőtlenítés, utána megfelelő távolság tartásával végezzük a sorban állást.

-

6. órai ügyeletet a felső tagozatban két teremben biztosítjuk. Ha lehetőség van rá,
akkor a szabadban kell tölteni. Kijelölt tantermek: az 5. és 6-as osztálytermek.

Celldömölk, 2020. augusztus 31.
Czupor Attila igazgató

Igazgatói intézkedés a módosított kormányzati ajánlás alapján (2020.09.08.)
-

-

-

A délutáni, nem kötelező tanóra keretében zajló sportfoglalkozásokat csak kis
csoportban szabad megtartani. A csoportokat az azonos évfolyamon tanulók alkossák.
A foglalkozást tartó pedagógus előre egyeztessen a diákokkal, szükség esetén a
napközis nevelőkkel.
Az összevont nyelvórákon, hittanórákon figyelni kell, hogy az egy osztályban tanulók
üljenek egymás mellé. A keveredés ilyen módon is kerülendő.
Énekórákon a zenehallgatásra és az elméleti oktatásra helyezzük a hangsúlyt, a közös
éneklést lehetőség szerint kerüljük.
A délutáni összevont napközis csoportokban ugyanígy ügyelni kell, hogy az azonos
osztályban tanulók üljenek együtt.
Alsó tagozatban a délutáni szabadidőt osztályonként más helyszínen bonyolítsuk,
ezáltal az osztályok nem keverednek. Figyeljünk, hogy a gyerekek kerüljék a testi
kontaktust (kézfogás, ölelgetés, birkózás, stb.).
Az Koptik Odó utcai épületben a délelőtti udvari szüneteket az osztályok különböző
időpontokban tartsák. Ezt az osztályfőnökök előre egyeztessék egymással. Annak
érdekében, hogy ez megvalósítható legyen, a csengetési rendet figyelmen kívül lehet
hagyni.
Az étkezésnél figyelni kell a felső tagozatban is, hogy az egy osztályban tanulók üljenek
egy helyen. Célszerű már a sorban állást így előkészíteni.
Az ebédlői sorban állásnál kerülni kell a csoportosulást. Nagyobb létszámnál a csoport
egy része az aulában várakozzon!

A korábbi intézkedési terv továbbra is érvényben van, amely az itt leírtakkal kiegészül.
A szabályok betartásáért és betartatásáért minden pedagógus felelős.
Celldömölk, 2020. 09. 08.
Czupor Attila
igazgató

Kedves Szülők!
A legújabb kormányrendelet alapján az iskola is meghozta a szükséges intézkedéseket.
Szeretném kérni a kedves Szülőket, hogy a várhatóan lassabb beléptetés miatt időben
érkezzenek a gyerekek az iskolába.

Igazgatói intézkedés a Kormány 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelete alapján

2020. október 1-től az iskolába csak az intézmény dolgozói és diákjai léphetnek be. Szülő,
kísérő (1fő) maszk viselése mellett csak a testhőmérséklet - mérési pontig jöhet be.
Az intézménybe történő belépéskor kötelező a testhőmérséklet mérése, ennek mindenki
köteles magát alávetni. Nem megfelelő testhőmérséklettel érkező felnőtt nem léphet be az
intézménybe, kiskorú tanuló esetén a diákot el kell különíteni, és azonnal értesíteni kell a
gyermek törvényes képviselőjét.

Celldömölk, 2020. 09. 21.
Czupor Attila ig.

