
Tisztelt Szülő! 

Az 1102/202.(III.14.) Kormányhatározatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a 

tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020.(III.14.) EMMI 

határozatban az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 

Annak érdekében, hogy az új munkarendre történő áttérés  minél inkább zökkenőmentes 

legyen, szeretném tájékoztatni az alábbiakról. 

2020.03.16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül 

megszervezésre. Hangsúlyozom, hogy ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás 

módjának megváltoztatását. 

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú 

látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a 

pedagógusok és a tanulók között online vagy egyéb, személyes találkozást nem igénylő 

formában történik.  

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartalma alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a 

nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülőknek családok, 

szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét 

nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. 

Az iskolai étkezéseket nem kell a szülőknek egyesével lemondaniuk, azt az Önkormányzat 

központilag lemondja. A már befizetett összegek a következő befizetésnél jóváírásra 

kerülnek. 

A Tankerület által megszervezett ügyeleti rendszerben részt vevő gyermekek számára 

biztosítják az étkezést.  

A Tankerület által kijelölt ügyeleti iskolába csak azok menjenek, akiknek a szülei a 

járvánnyal kapcsolatos feladatok ellátásában nélkülözhetetlen munkát végeznek, valamint 

azon szülők gyermekei, akik az egyéb közfeladat valamint a közellátás biztosításához 

szükséges feladatokat végeznek. 

 A kijelölt intézményekről az alábbi linken tájékozódhat: 
 

https://kk.gov.hu/gyermekfelugyeletet-ellato-koznevelesi-intezmenyek 

Felhívom figyelmüket arra, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a 

fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermekük. Ezáltal a családtagok, nagyszülők, szülők 

számára is nagyobb a kockázat. 

Az új munkarendben történő működésre átállás mindenkinek szülőknek, diákoknak, 

pedagógusoknak is komoly kihívást jelent. Viseljük türelemmel az ezzel járó nehézségeket. 

Ez egy veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi 

leküzdéséhez. 

Kérjük mindenki türelmét és megértését, intézményünk dolgozói azon lesznek, hogy minél 

gyorsabban megoldást találjanak a tanítás leghatékonyabb folytatására. 

Az új tanítási forma további részleteiről, az iskolánk honlapján, a Kréta rendszeren és az 

osztályok által megszokott formákban is adunk tájékoztatást! Kísérjék figyelemmel ezeket! 

Együttműködését előre is köszönöm! Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

 

Tisztelettel: Dobre Lajos intézményvezető 
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