
Tisztelt Szülők és Kedves Diákok! 

Ezúton értesítem és tájékoztatom Önöket, Titeket, hogy a koronavírus járvány terjedése 

miatt a Kormány egy új munkarend bevezetéséről -a köznevelési és szakképzési 

intézményekben szóló 1102/2020. (III.14.) Kormány. határozatban, 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. 

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben 

kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának 

megváltoztatását, amelynek keretében továbbra is biztosítani kell a tanulóink számára a 

tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.  

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

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

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

formában történik. Ezt oly módon fogjuk megszervezni, hogy a tananyag tantermen 

kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanulók 

tanulmányi követelményeinek teljesítésére.  

Kérem, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg 

kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. 

 

A köznevelési intézmények épületei nem kerülnek bezárásra. Az új munkarend idején az 

intézmény vezetője, illetve helyettesei közül legalább egy fő (vagy a helyettesítési rendben 

kijelölt személy) munkanapokon, munkaidőben az intézményben fog tartózkodni. 

A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt 

esetben a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, 

tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét. 

Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabb ideig 

fennmarad, az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adnak majd ki. 

Jelenleg úgy vélik a döntéshozók, hogy az erre történő felkészítés ebben a munkarendben is 

megvalósul, eredményes lehet.  



A kollégiumokra vonatkozó információk: Várhatóan a tanulók döntő többsége hazatér majd, 

egyes speciális esetekben azonban indokolt lehet a kollégiumok nyitva tartása. Amennyiben 

erre sor kerül, a nevelőtanárok biztosítják a kollégiumban maradó tanulók felügyeletét. 

Azokban a kollégiumokban, amelyekben tanulók, illetve nevelők maradnak bent, a 

veszélyhelyzet ideje alatt, egyéb rendelkezésig az ellátásukat olyan módon kell megoldani a 

rendelkezés szerint, hogy lehetőség szerint ne érintkezzenek a külvilággal.  

Az SNI ellátással kapcsolatos információk: Az egységes gyógypedagógiai módszertani 

intézmények esetében az utazó gyógypedagógiai szolgálat jelenleg szünetel. Minden más 

vonatkozásban az általános tudnivalók érvényesek velük kapcsolatosan. 

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, kérem, hogy forduljanak elsősorban az 

osztályfőnökhöz. 

Továbbá kérem Önöket, hogy a Kréta  naplót ,az email címükre érkező értesítéseket, 

információkat legyenek szívesek  folyamatosan figyelemmel kísérni. 

Az új munkarendre való áttérés, az aszerint történő működés mindannyiunknak komoly kihívást 

jelent, különösen az elkövetkező napokban, hetekben. Kérek szépen minden KANDÓS tanulót 

és szülőt, hogy közösen, együttműködve oldjuk meg ezt a nehéz feladatot.  Ez egy 

veszélyhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, mely hozzájárul a járvány mielőbbi 

leküzdéséhez. 

 Megértésüket, türelmüket és segítő együttműködésüket köszönöm! 

 

Záhony, 2020. március 15. 

Tisztelettel: Bodnár Attila Sándor 

Tagintézmény-vezető 


