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Tisztelt Szülők!
A járványügyi veszélyhelyzet időszakában az újabb korlátozások, szigorú járványügyi
szabályok betartására különös figyelmet kell fordítanunk.
Az elmúlt napokban kiadott kormányrendeletek, határozatok, utasítások miatt
tájékoztatom Önöket a jelenleg iskolánkban érvényes szabályokról.
Iskolában tartózkodás:
A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről értelmében a következő
iskolánkat érintő tájékoztatást adom:
17. § (1) A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak.
(4) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi a nevelési, oktatási
intézménybe való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
(7) A nevelési, oktatási intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. Jelenleg 37,8 fok.
18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő nagykorú személyen
kívül más személy nem léphet be.
Maszk használata a közösségi terekben, aulában, folyosókon mindenkinek kötelező!
Jelenleg
az
iskolánk
honlapján
található
intézkedési
protokoll
https://iskola.herceghalom.hu/?module=news&action=getfile&fid=258039, bejárási rend
https://iskola.herceghalom.hu/?module=news&action=getfile&fid=256615 van érvényben.
Továbbiakban is tájékoztatjuk Önöket az iskolánkban aktuálisan jelen lévő Covid -19
fertőzöttségről, melyet iskolánk honlapján naponta frissítünk. Napi jelentést küldünk az Érdi
Tankerületi Központnak, mint iskolánk fenntartójának és Herceghalom Község
Önkormányzatának is.
Igazolt otthon tartózkodás lehetőségei:
- bármilyen betegség esetén orvosi javaslatra
- hatósági házi karantén esetén: igazolt covid fertőzöttség vagy kontakt
személyként otthon tartózkodás
- szülői igazolással egy évben hat nap erejéig a házirendben foglaltak szerint
- indokolt esetben intézményvezetői engedéllyel, mely igényléséhez a
honlapunkon
található
távolmaradási
kérelem
https://iskola.herceghalom.hu/?module=news&fname=koz igénylőlapot kell
kitölteni és az iskola email címére elküldeni. Elbírálás után érvényes.
Szülői igazolást az „önkéntes karantén”-ban maradás igazolására fogadunk el. Ezen
időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási
és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban, részére külön digitális oktatást nem
biztosítunk.
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Visszatérés az iskolába:
- Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, gyermekorvos igazolásával vagy kórházi
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe.
- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi
megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
- Szülői igazolással.
Kérem a szülőket a korrekt, időben történő tájékoztatásra, jelentésre, amennyiben igazoltan
fertőzött személy van a családban vagy a gyermekük fertőződött meg. Az iskola email címére
iskola@herceghalom.hu és az osztályfőnöknek küldjenek értesítést a fertőzés tényéről.
Az oktatás rendje:
A 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozat értelmében az általános iskolák 1-8. évfolyamán,
valamint az alapfokú művészeti oktatásban a hagyományos rendben kell megszervezni az
oktatást. A hiányzó tanulók otthon tanulásának segítésére a létrehozott classroom csoportokban,
kréta felületen, pedagógussal történő egyeztetett formában juttatjuk el az aktuális tananyagot,
leckét. Amennyiben az oktatás rendjében változás történik, esetleg valamely osztályokban
átállunk a digitális oktatásra, azonnal értesítjük a szülőket. Az EMMI és az NNK közösen
vizsgálja, hogy adott esetben szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az
intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről nem az intézményvezető
dönt.
Önkormányzat tulajdonában lévő épületek használatáról polgármesteri utasítás született:
18/2020 (XI.11.) számú Polgármesteri Utasítás iskolánkat érintő rendelkezései:
- KEK bezárása 2020. november 11-től
- Tornacsarnok nyitva tartásának korlátozása 2020. november 11. napjától azzal, hogy
a Tornacsarnokban kizárólag a versenyszerűen sportolók e tevékenységeik végzése
céljából tartózkodhatnak. A Tornacsarnokban nézők, kísérők stb.tartózkodás tilos.
- a Baba-Mama Klub bezárása 2020. november 11. napjától.
A 48/2020 12.§ értelmében a Könyvtár november 11-től 30 napig zárva tart.
Kérem a tájékoztatóban foglaltak betartását.
Mindenkitől fegyelmezettséget, higgadtságot és megértést
kérek ebben a nagyon nehéz, mindannyiunk számára megterhelő,
emberpróbáló időszakban.
Vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre, pedagógusainkra!

Horváthné Gacsályi Marianna
intézményvezető
Herceghalom, 2020. november 13.

