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Javaslatok a felmerült kérdések rendezéséhez 

 

1. Óraadók: Az intézményvezető egyedi döntése, hogy az e-oktatásban nélkülözhető-e az 
óraadó munkája. Annak felmérése, hogy az adott intézményben egy tantárgyat egy vagy több 
óraadó tanít. Amennyiben egy tantárgyat több óraadó tanít, úgy tantárgyanként 1 óraadó 
maradjon.  

2. Készségtárgyaknál meg kell oldani az elméleti oktatást (sporttörténet, művészettörténet, 
zenetörténet…) Megoldható projektfeladat kiadásával. 

3. SNI/BTMN ellátásban fejlesztő feladatok kiadásával segítsük tanulóinkat. 
4. AMI: interaktív oktatás digitális eszközök használatával vagy zeneelmélet tanításával 

próbáljuk a kontakt órákat pótolni. 
5. Szakképzés – gyakorlati oktatás: várunk a kamarák állásfoglalására. Mellékelünk egy 

nyilatkozatot, melyben a gyakorlati képző hely nyilatkozzon, hogy vállalja-e a gyakorlati 
oktatást. 

6. Az oktatás adminisztrációja e-krétában, elektronikus naplóban történjen. Javaslat: 
Kérjük, a papír alapú naplók esetén a haladási rész másolata intézményvezető által 
hitelesítve kerüljön ki az osztályfőnökökhöz átvétellel, hogy vezetni tudják a haladást. 

7. Teremkiadás: iskolai helyiségek (tantermek, tornaterem, tankonyha, tanműhely, stb.) 
kiadása átmenetileg szüneteljen. 

8. Órarendek: kérjük, hogy a kialakuló órarendeket a hét végéig küldjétek meg nekünk. 
Kérjük, a kapcsolattartás módját, eszközét (e-napló, Google Classroom, Zoom, Facebook 
zárt csoport, más eszköz esetleg papír alapú) is megnevezni. Órarendeket kérjük, 
jelentessétek meg a saját intézményi honlapon. 

9. Ahol van kiscsoportos ügyelet (óvoda és általános iskola egyaránt), ott kérjük megadni, 
hány csoportot, hány gyereket érint.  
Indokolt esetnek tekintjük: akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos 
feladatok, valamint az egyéb közfeladatok, közellátás biztosításához. Kiscsoportokról 
tájékoztatni kell az iskolaorvosokat.  
Nyilatkozatot kérünk arról, hogy a közvetlen hozzátartozó vagy a gyermek felügyeletét 
közvetlenül ellátó személy az elmúlt három hétben nem tartózkodott külföldön.  
GYES, GYED, nevelőszülő és egyéb alapellátásban részesülő szülő gyermekét nem fogadjuk 
a polgármesterek által kiadott eljárásrend alapján. 

10. Kérünk mindenkit, hogy a szülők figyelmét hívják fel, hogy járványügyi 
veszélyhelyzet van, ezért az előírások betartása kötelező, hatóságilag ellenőrzik. 

11. Március 19-20-án biztosítani kell a lehetőséget a középiskolás jelentkezési lapok 
módosítására a helyben szokásos módon. 

12. Azokkal a tanulókkal, akik semmilyen megkeresésre nem reagálnak, Kérjük az  
osztályfőnökök vegyék fel a kapcsolatot telefonon. Amennyiben ennek ellenére továbbra sem 
kapcsolódik be az oktatásba, az osztályfőnökök hiányzóként regisztrálják. A hiányzást igazolni 
kell.  

13. Ügyeleti rendet kérjük úgy kialakítani, hogy székhelyen és minden telephelyen, ahol ellátás 
van, biztosítsák az ügyeletet szükség szerint, de legalább munkanapon 8-14 óráig.  
Kérjük, az ügyeleti beosztás megküldését névvel, telefonnal. 

14. Étkezés 



a. Jelen pillanatban kérjük, hogy jelezzék, ahol a szolgáltató nem vállalja az étkezési 
ellátást. Ebben az esetben, kérjük, hogy keresse meg a polgármestert.  

b. Az óvodákra vonatkozó EMMI ajánlásban szereplő, nyári szünetre való utaláson kívül 
információnk az étkezés finanszírozásáról nincs. Ezért a jelenleg hatályos szerződések 
alapján járunk el. 

c. RGYK-s gyerekek (óvoda és általános iskola) esetében nyilatkoztatni kell a szülőt 
arról, hogy a napi egyszeri déli étkezést igénybe veszi-e a gyermek. 

15. Egyéb foglalkoztatottak (NOKS, közfoglalkoztatottak, műszaki dolgozók, takarítók, portás, 
kerti alkalmazott, stb.) beosztását készítsétek el, tekintettel a közegészségügyi szabályokra, 
kiemelten a külföldön járt vagy 60 év feletti, otthoni gyermekfelügyeletet ellátó 
alkalmazottakra. Kérjük, hogy az intézmény digitális munkarendben való működését 
biztosítsa.  
Technikai dolgozókat lehet ütemezetten szabadságra küldeni. 

16. Súlyos kötelességszegés, ha az alkalmazott a munkáltatói utasítás ellenére külföldre utazik, 
mert járványügyi szabályokat és MT-be ütköző cselekedetet valósít meg, melyet a munkáltató 
szankcionálni köteles. 

17. Kapcsolattartás: Jelen javaslatok alapján megteendő intézményvezetői 
intézkedésekről a Területi Igazgatókat tájékoztassátok a hét folyamán 
folyamatosan emailen. 
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