Kedves Szülők!
A járvány léte, továbbá a súlyosságával kapcsolatban megoszló vélemények meglehetősen
ambivalens, egyben szokatlan helyzetet teremtettek az iskolakezdés szempontjából. Ebben a
rendkívüli helyzetben igyekszünk olyan döntéseket hozni, amelyek az ésszerűség
szempontjából indokoltak, és a magukat veszélyeztetetteknek érzők számára is megnyugtató
alternatívát kínálnak.
Döntéseink szükségszerűen a „jelen tudásunk alapján” elvén nyugodnak, vagyis adott
helyzetben, ha a körülmények változnak, érvényüket vesztik vagy felülírandók. Utóbbi esetben
természetesen tájékoztatjuk Önöket.
Egy iskola számára pedagógiai értelemben vízválasztónak bizonyul, hogy ezekre a kihívásokra
tud-e közösségként és az egymás iránti felelősségvállalás adott helyzetben nagyfokú
fegyelmezettséget követelő elvárásai szerint megfelelni.
Tökéletes megoldásokat nem tudunk felkínálni, de törekednünk kell arra, hogy a tanítás
megkezdése után valamennyi szereplő számára biztosítsuk a szorongások nélkül megélhető
iskolai jelenlétet.
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Önöket a járványügyi helyzetre vonatkozó
politechnikumi protokoll elveiről és szabályairól, amelyek a külső környezet körülményeinek
függvényében visszavonásig érvényesek.

I. Alapelveink
1. Vállaljuk azokat a többlet kényelmetlenségeket, amelyek a járvány kezelésével járnak. Egy
részüket azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezek nagymértékben növelik a biztonságot, más
részüket pedig azért, mert szolidárisak vagyunk azokkal, akik különböző egészségügyi, családi
és egyéb okokból aggódnak a lehetséges és számukra hátrányos következmények miatt.
2. Törekszünk arra, hogy a politechnikumi értékekből adódó kommunikációs elveket és
együttműködési sajátosságokat amennyire lehet, megőrizzük.
3. Az iskolába járás kötelmének központi előírásának betartásával és betartatásával együtt
elfogadjuk, és igyekszünk rugalmasan kezelni, ha Önök bizonyos iskolai rendezvényekre nem
engedik el a gyerekeiket. (Pl.: a gólyatáborral vagy a tanulmányi kirándulással kapcsolatos
távollétek igazolása a hagyományostól eltérően szülői igazolással is történhet.) A
minisztériumi rendelkezésekkel összhangban igazoltnak tekintjük azoknak a tanulóknak a
hiányzását, akik a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak, és erre
vonatkozóan hivatalos szakvéleménnyel rendelkeznek (pl.: szív-érrendszeri megbetegedések,
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cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és
vesebetegségek).

4. A követelmények teljesítésétől nem tudunk eltekinteni. Párhuzamosan kétféle típusú iskolát
működtetni (a hagyományos és távoktató munkarendet egyidejűleg és párhuzamosan) nincs
kapacitásunk. Ha egy diák egy iskolai programon vagy a tanórákon nem vesz részt, akkor a
pótlás kötelme a diák, illetve háttér támogatóként a család feladata. A pótlás vonatkozásában
az esélyegyenlőségi szempontok miatt kedvezményeket adni nem tudunk. A szülői keretet
meghaladó hiányzások esetében orvosi igazolást kérünk, hiszen ennek igénylése online módon
is lehetséges, tehát nem kell elmenni a rendelőbe. Ha technikai okokból ez mégsem lehetséges,
akkor kérjük, egyeztessenek az osztályfőnökökkel.
5. Az iskola működésével kapcsolatos fő szabályokat a járványügyi hatóságok állapítják meg;
ebben a vonatkozásban az intézmény nem rendelkezik mozgástérrel. A hagyományos
munkarend esetleges újabb felfüggesztése kormányzati kompetencia, amelyhez az intézmény
adott helyzetben alkalmazkodni fog.

II. Kéréseink
1. Kérjük az egymással szembeni türelmet. Élethelyzetünk különböző: a biztonság és a
megszokott életvitel közötti egyensúly mindenki számára mást jelent.
2. Kérjük, fogadják el, hogy járvány van, amely szükségképpen megkívánja a
járványmentes működés bizonyos körülményeinek megváltoztatását.
3. Kérjük, fogadják el, hogy a jogilag nem kodifikált, de a helyzet indokolta szabályokat
a közösségi szolidaritás elve alapján mindenkinek be kell tartania. Támogassák az
intézményt abban, hogy ezeket a kötelmeket a diákok is akceptálják.
4. A nem szokványos helyzetek specifikus döntéseket és megoldásokat kívánhatnak.
Ezzel kapcsolatban kérjük a megértésüket és a türelmüket.
5. Kérjük, hogy a speciális, a kollégákkal előre egyeztetett időpontok kivételével ne
jöjjenek be az iskola épületébe. Az Önökkel való kapcsolattartás az elkövetkezendő
időszakban digitális csatornákon zajlik mind az osztályszintű megbeszélések, mind
pedig az egyéni konzultációk esetében.
6. Kérjük, ha gyermekük náthás, köhög, lázas vagy bármiféle betegség tüneteit mutatja,
akkor mindenképpen maradjon otthon.
7. Kérjük, ha gyermekük tesztje pozitív, akkor a minisztériumi intézkedési tervben előírt
kötelem szerint azonnal értesítsék az iskolát.
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8. Kérjük, biztosítsák, hogy a tanév valamennyi napján gyermeküknél mindig legyen
maszk, elegendő papírzsebkendő, a tanulmányi kiránduláson pedig kézfertőtlenítő is.
9. Kérjük, ha kérdésük vagy problémájuk adódik, akkor jelezzék ezt az iskolavezetés
számára a covid@poli.hu címen. Hasonlóképpen azt is, ha bármiféle koronavírussal
kapcsolatos, az intézmény számára fontos információ birtokában vannak. Kérjük, hogy
az üzenet elküldésekor minden esetben csatolják be az érintett osztályfőnököket is.

III. Általános szabályok a 2020-21-es tanév kezdetén
1. Az épületbe csak maszkban lehet belépni. Ha valaki ezt megszegi, akkor a kaput
felügyelő ügyeletes osztály tagjai értesítik az aktuális ügyeletes koordinátort. Ha a diák
a maszkot otthon felejtette, és be kíván lépni az épületbe, akkor kivételesen biztosítani
tudjuk számára, hogy a maszkot 200 Ft/db áron megvásárolja az iskolában.
2. Az iskola területén bármiféle mozgás és helyváltoztatás (folyosók, mosdók, büfé,
ebédlő, stb.) esetében mindenki számára kötelező a maszkviselés. A tanórákon
opcionális, de elvárjuk, hogy a tanár kérését a diákok tartsák tiszteletben. (Pl.: adódhat
olyan helyzet, hogy a diákok olyan munkaformában dolgoznak, amely közeli kontaktust
jelent, és indokolja a maszk viselését a tanteremben.)
3. Ha egy diák a maszk viselését megtagadja - akár a folyosón és az egyéb megnevezett
helyszíneken, akár a tanórán - akkor az ügyeletes koordinátor értesíti a szülőket, hogy
a diáknak távoznia kell az iskolából. Hiányzása ebben az esetben igazolatlan mulasztás.
4. A Tornaház használatára vonatkozó szabályokat a testkultúra tanárok ismertetik az első
tanórán és kifüggesztik a Tornaházban.
5. A fertőtlenítés, kézmosás feltételeit az iskola biztosítja. Az A és B épületet, a
Tornaházat és a Poliházat emeletenként kézfertőtlenítő berendezésekkel látjuk el.
Kérjük, hogy az iskolába érkezéskor a tanulók fertőtlenítsék, vagy mossák meg a
kezüket. A mosdókban a hagyományos kézmosó eszközök mellé speciális fertőtlenítő
adagolókat helyeztünk el. Természetesen a diákok saját használatra egyénileg is
behozhatnak kézfertőtlenítőt az iskolába.
6. A járványügyi előírásoknak megfelelően fokozottan figyelünk a termek szellőztetésére.
7. Külső, nagyobb létszámú rendezvényekre az iskola egyelőre nem szervez programokat
(pl. színház-, illetve mozilátogatás).
8. Az iskola épületén belül tartózkodókra a Politechnikum aktuális járványügyi
szabályrendszere érvényes függetlenül attól, hogy iskolapolgárok, avagy sem.
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9. A külső helyszíneken zajló programjainkat (pl. a szeptemberi városi iskola) az akkor
aktuális járványügyi szabályok ismeretében és függvényében szervezzük meg. Erről a
program megkezdése előtt Önöket is tájékoztatjuk.
10. A járványhelyzet általános és politechnikumi szabályait az iskola épületében több
helyen kifüggesztjük.
11. Ha munkatársaink közül bárki (akár pedagógus, akár technikai dolgozó, gazdasági
vagy titkársági munkatárs, stb.) megfázásos tüneteket észlel, akkor nem jöhet be az
iskolába. A pedagógusok esetében a tanórák helyettesítését a hagyományos módon
szervezzük meg.
12. Az Önök számára kiküldött kérdőívek visszajelzései alapján a tanulmányi
kirándulásokat a megszokott formában bonyolítjuk le. Ugyanakkor kérjük a
pedagógusokat, hogy amennyire lehet, kerüljék a zárt helyiségekben szervezett
programokat; utóbbi esetben pedig figyelmeztessék a gyerekeket a megfelelő
távolságtartás, illetve a maszkviselés szükségességére.
13. Akik nem támogatják gyermekük tanulmányi kiránduláson való részvételét, azoktól
kérjük, hogy ezt jelezzék (ha eddig még nem tették meg) az osztályfőnököknek, hiszen
a szervezési teendőkhöz elengedhetetlen a pontos létszámadatok ismerete. Gyermekük
távollétét a szülői keretből tudják igazolni.
14. Ha gyermekük olyan felnőtt vagy diák társaságában tartózkodott, akinek később pozitív
lett a koronavírus tesztje, csak abban az esetben jöhet iskolába, ha hivatalos teszttel
igazolja, hogy nem fertőzött. Ellenkező esetben be kell tartania a két hetes karantén
szabályát, s csak ennek leteltével jöhet be az iskolába.
15. Ha gyermekük külföldről érkezik haza, akkor a karantén-szabályokat az aktuális
jogszabályok alapján kell alkalmazni. Ha a karantént járványügyi hatóság rendelte el,
akkor azt az iskola automatikusan az „egyéb” kategóriában igazolja.
16. A tantermekben az alap ülésrendet úgy alakítjuk át, hogy a diák-diák közötti távolság a
lehető legnagyobb legyen. Amennyiben a tanulásszervezés más berendezést kíván (pl.:
pár- vagy csoportmunka), akkor a gyerekeknek fel kell venniük a maszkokat.
17. Az épületből kilépési lehetőséggel rendelkező diákok - 16, illetve 18 év felett - a
kártyáikat nem adják le a recepción, csak felmutatják.
18. Az ebédszünetekben az ebédlő helyiségének használatát át kellett alakítanunk, mert a
hagyományos működési rend szükségképpen tömeges jelenlétet generál; különösen az
első ebédszünetben. Ezeknek a szabályoknak a betartása fokozott figyelmet kíván
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valamennyi iskolapolgár részéről, hiszen világosan sérti és felülírja a korábban bevett
gyakorlatként alkalmazott szabad mozgás elvét.
19. Az egyes osztályok az órarend figyelembe vételével kialakított (pl. kinek és mikor van
testkultúra órája) beosztás alapján vehetik igénybe az ebédlőt az ebédszünetekben.
20. Az ebédeltetésben ezen felül is igyekszünk rugalmasan eljárni a tömegesség
csökkentésére. (Pl.: ha egy osztálynak a 3-4. órában dupla órája van, akkor a tanár
megállapodhat a csoporttal, hogy egyben tartják a foglalkozást, így számukra korábban
megkezdődhet az ebédszünet.) Hasonlóképpen a szaktanárok megegyezhetnek egy-egy
osztállyal/csoporttal, hogy előbb kezdik az órát és előbb fejezik be. Mivel csengetési
rendet ehhez nem lehet rendelni, ez a kezdeményezés csak akkor működőképes, ha
valamennyi résztvevő fegyelmezetten betartja a közösen kialakított szabályokat.
21. A büfében vásárlók ebédszünetben nem étkezhetnek az ebédlőben.
22. Tilos a gyűjtőpolcokra visszavitt maradékok elvitele és elfogyasztása.
23. Akik saját ennivalót hoznak, azok továbbra is megmelegíthetik ebédjüket a
diákkonyhán. Étkezési eszközöket az elfogyasztáshoz azonban saját maguknak kell
hozniuk. A környezeti szempontok miatt ezek az eszközök nem lehetnek egyszer
használatos műanyag eszközök.
24. Akik otthonról hoznak ennivalót, azok az osztályuk számára megállapított
ebédszünetben jogosultak az ebédlő használatára, de a melegítés után ki is vihetik az
ebédjüket, hogy másutt - pl. az osztályteremben - fogyasszák el. Utóbbi esetben
azonban kiemelten fontos a higiéniai szabályok betartása. Az osztálytermekben
elmosatlan dobozok, evőeszközök, illetve ételmaradékok nem halmozódhatnak fel.

Előre is köszönöm, ha támogatják ezeket a célokat, továbbá azt is, ha otthon is olyan
szokásrendet alakítanak ki a gyerekek önállóságával és felelősségvállalásával kapcsolatban,
amely releváns az általunk megfogalmazott elvekkel.

Budapest, 2020. 08. 27.

Üdvözlettel:

Diósi Alojzia pedagógiai vezető
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