Fenntartó: Érdi Tankerületi Központ

2040 Budaörs, Rózsa u.17.

2030 Érd, Alispán u. 8/a

OM 040043, PA1501

Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelye: 2040 Budaörs, Rózsa u. 17.
Telephelyei: 2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1.
2040 Budaörs, Hársfa u. 29.
2040 Budaörs, Iskola tér 1.

A Házirend
Kiegészítő szabályzata a
járványügyi helyzetben
2020-2021

Járványügyi intézkedés
Leopold Mozart Zeneiskola (AMI)
Budaörs, Rózsa u.17.
Az intézményben történő tartózkodás
∙ Intézményünket csak egészséges és tünetmentes tanuló, illetve dolgozó látogathatja. Ha a
szülő gyermekénél koronavírusra utaló tüneteket észlel a szülő köteles
gondoskodni a kivizsgálásról, illetve értesíteni az iskolát és a gyermek főtárgy tanárát.
∙ Amennyiben az iskolánkban észlelünk a növendéken tüneteket, a könyvtár (II.em 6) szobába
kisérjük. A gyermeknek itt kell várakoznia a szülőre, aki hazakiséri.
∙ A gyermekeknek érkezéskor kötelező a kézmosás és kézfertőtlenítés. Az iskola mosdóiban,
szappan és kézfertőtlenítő áll rendelkezésre, valamint a zeneiskola feljáratánál, a II.emeleten és
a Kisépületben kézfertőtlenítő került elhelyezésre.
∙ Iskolánkban a tanítási időben a szülők a folyosón várakozhatnak a biztonságos távolság
megtartásával.
∙ Kérjük a szülőket, hogy a kapcsolattartásra az intézményi elérhetőségeket, illetve a tanárral
egyeztetett fórumokat használják, ezzel csökkentve a személyes kontaktus létrejöttét.
∙ Az iskola folyosóin csak annyian várakozhatnak, hogy megtartható legyen a biztonságos
távolság.
∙ A szaktantermekben egyszerre csak egy növendék és egy tanár tartózkodhat, kivételt képeznek
a csoportos órák, ahol a megfelelő távolság betartásával kell az órákat megtartani.
Csoportos órák (elméleti órák, kórus, zenekarok) az órarend szerint meg lesznek tartva. A
helyzetre való tekintettel előtérbe kerülnek a hallás-és ritmusgyakorlatok, valamint az elméleti
tudás fejlesztése.
Biztonságos környezet kialakítása
∙ Intézményünkben mindennap gondoskodunk a folyamatos fertőtlenítő takarításról.
∙ A mosdókban lehetőség van kézmosás mellett kézfertőtlenítésre. A kéz megszárítására
papírtörlőt helyeztünk ki.Kérjük gyermekük figyelmét felhívni a kézmosás/fertőtlenítés
fontosságára.
∙ A közösen használt hangszerek a növendékek váltása között fertőtlenítésen esnek át.
∙ Kérjük, hogy a saját hangszerek tisztántartására fordítsanak most különös gondot!
∙ Tanáraink figyelmet fordítanak a termek gyakori szellőztetésére.

Maszk viselése
Kérjük, hogy a diákoknál, az iskola összes dolgozójánál és a zeneiskolát látogató
személyeknél maszk legyen készenlétben. További intézkedésig a zeneiskolában a maszk
viselése nem kötelező. A telephelyeken alkalmazkodni kell az adott intézmény szabályaihoz.

A tanulói hiányzások kezelése
∙ Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett
csoportba tartozik, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását
igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekinthető továbbá, ha a tanuló
hatósági karanténba kerül.
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a
háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az
intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a
járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
∙ Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, részt vehet az oktatásban.
∙ A növendék távolmaradásával kapcsolatos, valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint járunk el.
Teendők beteg személy esetén
∙ Amennyiben egy növendéknél, fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, és
azonnal értesítjük a szülőt/gondviselőt.
∙ Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy gyermekük háziorvosát telefonon értesíteniük kell!
Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el!
∙ A növendék a zeneiskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.
∙ Amennyiben pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, értesítjük az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében
Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.
Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap, hogy térjen vissza a normál
munkarend szerinti oktatásra.
Rendezvények
Rendezvényeinket az engedélyezhető létszámok figyelembevételével tartjuk meg, a
járványügyi előírások betartásával.
Telephelyek:
A zeneiskola telephelyein figyelembe kell venni az adott intézmény intézkedési tervét.
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