Diadal Úti Általános Iskola
HÁZIRENDÜNK A JÁRVÁNY IDEJÉRE
1. A reggeli ügyeletet továbbra is az ebédlőben tartjuk. Itt
a maszk használata 3. évfolyamtól kötelező.
2. Szüleidet arra kérjük, hogy reggel a portáig kísérjenek!
3. Reggel felsősként a Tura utcai bejáraton jöhetsz be,
alsós társaid a főbejáraton, s ugyanott is hagyhatjátok el
az épületet a tanítási idő után.
4. Délután 16..00 órakor a tanítók kikísérik alsós
csoportjaikat. Erre továbbra is két kijáratot használunk.
A porta felőli kijáraton megy ki az 1.A, 1.B, 2.C 4.A,
4.B
A Tura utcai kijáratom megy ki az 1.C, 2.A, 2.B, 3.B,
3.C, 4.C
Igyekszünk az osztályokat lépcsőzetesen indítani a
torlódások elkerülése végett. A szülőktől azt kérjük,
hogy amint átvette gyermekét a tanító nénitől,
szíveskedjen azonnal elhagyni az épület és a kerítés
közötti területet átadva a helyet a következő csoportnak
5. Az épületben a haladási irányokat a padlóra
felfestett/ragasztott lábnyomok jelzik, kérünk, kövesd
őket!
6. Kérünk, legyen nálad tiszta maszk, kézfertőtlenítő és
fertőtlenítő kendő!
7. Ha felsős vagy, maszkot a folyosón, mosdókban
kötelező viselned!
8. Tarts másfél méteres távolságot társaidtól!
9. Sűrűn (pl. mosdóhasználat előtt és után is)
moss/fertőtleníts kezet!
10. Minden órád a saját osztálytermedben lesz. Kivétel: a
nyelvi órák és az informatika órák esetében, amikor
teremváltás történik. Az új terembe lépve, kérjük, az
odakészített fertőtlenítő szerekkel fertőtlenítsd le a
padodat, s a szék támláját! Kérünk titeket, hogy az
ajtókilincsek fertőtlenítésére is ügyeljetek!
11. Felsősként a teremváltásra csak a jelzőcsengő
megszólalásakor lehet (és kell is) elindulnod!
12. A tanáriba ne jöjjön diák, esetleges problémával csak a
hetes mehet a folyosón ügyelő tanárhoz, tanítóhoz.
13. A testnevelés órák az udvaron lesznek. Felsősként a
testnevelés órára átöltözés után, a jelzőcsengő
megszólalásakor indulj el az udvarra! A fiúk mindenkor
a teremben öltöznek, a lányok a testnevelés öltözőkben,
aminek
padjait,
kérjük,
belépéskor
szintén
fertőtlenítsetek le! A lányok az öltözőkbe
kicsengetéskor indulnak le az osztálytermekből!
Minden öltöző használható, de egy öltözőben egyszerre
csak az azonos osztályba járó lányok tartózkodhatnak!
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14. Rossz idő esetén az aulákban és a tornateremben tartjuk
a testnevelés órákat, ügyelve arra, hogy egy légtérben
csak egy osztály tartózkodjon!
15. A szünetekben egyelőre nem megyünk ki az udvarra, a
szüneteket az osztályteremben töltjük. A szünetek
értelmes eltöltéséhez hozhatsz magaddal asztali játékot!
(A későbbiekben minden évfolyam más-más szünetben
fog levegőzni az iskola hátsó udvarán!) Levegőzésre,
játékra az alsó tagozat az udvar arénáját használjuk, a
felsősök a hátsó kosárlabdapályát.
16. Amíg az idő engedi, az ablakokat nyitva kell tartani,
majd utána is sűrűn kell szellőztetni! Az osztálytermek
ajtaját pedig szünetekben és tanórák alatt is csukva kell
tartani/be kell csukni magatok után!
17. A mosdót szünetekben a jelzőcsengő megszólalásáig
használhatod, jelzőcsengőig igyekezz végezni!
Alsósként kövesd a tanítód utasításait!
18. Az ebédeltetést az elsősökkel kezdjük 11.30-kor. Az
ebédlőben egyszerre 3 csoport tartózkodhat, a kijelölt
közlekedési
irányokat
betartva.
Az
alsósok
számításaink szerint 13.45-re fejezik be az ebédelést.
19. Ha az iskolában ebédelsz és öt/hat órád van, akkor
legelőbb ¾ 2 órakor indulhatsz ebédelni. Ha hét órád
van, akkor csak a hetedik óra után indulhatsz az
ebédlőbe!
20. Ha az ebédelésig/tanszoba kezdetéig lyukas órád van,
akkor a nagyaulában lévő ügyeleten, az ott rád váró
tanár
felügyelete
alatt
kell
várakozással/játékkal/tanulással eltöltened az időt!
21. Az ebédlőnél, a várakozásnál, ügyelj a távolság
megtartására, majd az ebédlőben a közlekedési irány
betartására. Mindebben segítenek a padlón látható
felfestések!
22. Az ebédlőben akkor veheted le a maszkodat, amikor
enni kezdesz, s ha befejezted az étkezést, a maszkodat
újra vissza kell venned!
23. Vigyázzunk
egymásra
mindenkor!
Ha reggel lázasnak, gyengének érzed magad, heves
köhögések fognak el, hánysz, ne indulj iskolába! Ha
ezt az iskolában kezded érezni, szólj a legközelebbi
tanárodnak, mi elkülönítünk és értesítjük szüleidet,
hogy vigyenek orvoshoz. Ha otthon már 3 napja
láztalan vagy, légúti tüneteid megszűntek, és a
tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt,
valószínűleg meggyógyultál, de csak orvosi
igazolással jöhetsz a közösségbe.

