
Kedves Szülők! 

 

Köszönöm azt a megértést, helytállást, energiát és akaratot, amit tapasztalunk az elmúlt, 

mindannyiunk számára nehéz időszakban az Önök és gyermekeik részéről.  

A Kormány döntése alapján 2021. május 10-től az 5-8 évfolyamokon is a jelenléti oktatás lép 

életbe. Az alsó tagozatos gyerekek már 2021. április 19-től visszatértek a jelenléti oktatáshoz.  

 

A tankötelezettség teljesítése minden tanuló számára kötelező, a jogszabálynak megfelelően.  

Ha tankötelezettséget jelenléti oktatással kell megvalósítanunk, akkor megszűnik a digitális 

oktatás, és visszatérünk a tantermi tanításra. 

A jelenleg érvényben lévő Intézkedési Tervünk, mely honlapunkon elérhető továbbra is 

érvényben marad, mely betartása mindenki számára kötelező. Ebben részletesen 

megtalálhatóak azok a szabályok, melyeket a tantermekben, az udvaron, az ebédlőben stb. 

alkalmazni kell. Nagyon fontos továbbra is a távolságtartás, a maszkhasználat, a belépéskori 

testhőmérséklet mérés, a fokozott kézfertőtlenítés, gyakori szappanos kézmosás, a tantermek 

és egyéb helyiségek rendszeres szellőztetése, rendszeres fertőtlenítése stb.  

Iskoláink épületeibe továbbra is csak az ott dolgozók és a tanulók léphetnek be. Ügyintézésre, 

egyéb egyéni esetekben előre egyeztetett időpontban fogadjuk az érintetteket – természetesen 

az óvintézkedések megtartása mellett.  

Iskolánk – és én személyesen intézményvezetőként is – megértően próbálunk ahhoz a 

helyzethez viszonyulni, amikor a szülő a családja egészségét próbálja előtérbe helyezni az 

iskolai jelenléttel szemben, különösen akkor, ha olyan betegséggel küzdenek a családban, 

mely a vírusfertőzés szempontjából különösen veszélyes lehet.  

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §(2) bekezdésének c. pontja értelmében az 

intézmény vezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak 

tekintésére. A szülő intézmény vezetőhöz írt kérelme alapján, igazgatói döntés meghozatalát 

követően, lehetőség van arra, hogy a gyermek otthon tanuljon (orvosi igazolás nélkül is).  

Ebben az esetben az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenniük: 

 20/2012 (VIII.31. ) EMMI rendelet értelmében, amennyiben a tanuló hiányzása 

(igazolt és igazolatlan együttesen), meghaladja a 250 tanítási órát, vagy az egyes 

tantárgyak éves óraszámának 30 %-át, és a tanév folyamán érdemjeggyel nem volt 

értékelhető, osztályozó vizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. 

 Figyelembe kell venni a szülők döntésénél továbbá azt is, hogy a hibrid oktatásra, -a 

jelenléti oktatás és az online oktatás ötvözésére - nincs lehetőségünk. 

 Hiányzás esetén a szülő felelőssége, hogy hogyan halad tovább gyermeke a 

tananyaggal. A KRÉTA naplóban vezetjük a tanóra anyagát és a házi feladatokat, ami 

alapján tájékozódni lehet. Pedagógus kollégáim lehetőségükhöz mérten segítik az 

otthonmaradók továbbhaladását, vagy az esetleges bekapcsolódását a tanórákba. Az 



azonban belátható, hogy ha egy pedagógus több osztályban tanít, és osztályonként 

több gyerek hiányzik, nincs lehetőség egyéni utakra, egyéni konzultációkra, és 

egyénre szabott megoldásokra minden hiányzó tanuló esetén. 

A szülőket a digitális oktatás ideje alatt is kértük, hogy jelentsék az iskola számára, ha 

gyermekük, vagy a szülő covid pozitív lett. Ezt most is kérjük, mind az alsó, mind a felső 

tagozaton tanuló gyerekek szüleitől.  

Intézményünk teljes körű nagytakarítása, fertőtlenítése megtörtént. Rendelkezésünkre állnak a 

szükséges mennyiségű fertőtlenítő szerek, dolgozóink folyamatosan végzik a fertőtlenítést.  

Végezetül fontos hangsúlyozni, hogy iskolánk dolgozói mindent meg fognak tenni annak 

érdekében, hogy gyermekeiket a jelenléti oktatás keretei között is a lehető legnagyobb 

biztonságban tudhassák, és hogy minden tanulónk teljesíteni tudja az idei tanévre rendelt 

követelményeket és tudást. 

 Igyekszünk a lehető leghumánusabb és legmegértőbb módon állni minden kérdéshez, melyet 

a jelenlegi helyzet teremt számunkra, és ha az nem a helyzet etikátlan kihasználására, a 

tanulás elkerülésére és a számonkérés megúszására irányul. 

Kérem, hogy vigyázzanak magukra, gyermekeikre, tartsák be és gyermekeikkel is tartassák be 

az óvintézkedéseket  és a szabályokat nemcsak az intézményben, hanem azon kívül is.  

  

 Nyíregyháza, 2021. május 7. 
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