
Tisztelt Szülők! 

 

Prof. dr. Kásler Miklós miniszter úr 2021. április 16-án kelt levele alapján tájékoztatom Önö-

ket az alsó tagozat jelenléti oktatáshoz való visszatéréséről. 

A kormány döntése értelmében az óvodák, valamint az általános iskolák 1-4. évfolyamainak 

jelenléti-neveléséhez oktatásához történő óvatos és fokozatos visszatérésével elkezdődik a 

köznevelési intézmények újranyitása. Ezt lehetővé teszi a pedagógusok és a további közneve-

lésben dolgozók magas átoltottsági aránya, a lassan, de fokozatosan javuló járványügyi muta-

tók, valamint a tanév korábbi szakaszában is alkalmazott szigorú egészségvédelmi szabályok 

betartása.  

2021. április 19. napjától az általános iskola 1-4 évfolyamai rendes munkarendben működnek, 

ezek az évfolyamok tehát hétfőtől ismét jelenléti oktatásban vesznek részt. Az általános isko-

lák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli digitális munkarendben 

vesznek részt az oktatásban. Amennyiben a szülők igénylik, az általános iskola 5-8. évfolya-

mos tanulóinak felügyeletét 2021. május 10-ig továbbra is megszervezzük. 

Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kér-

jük, továbbra is tartsák be az intézmény már korábban kiadott egészségvédelmi előírásait: így 

továbbra is szükség van a kötelező testhőmérséklet-mérésre, fertőtlenítésre, szellőztetésre, az 

előírások szerinti maszkviselésre, a nagy létszámot érintő rendezvények elhalasztására. 

A gyermekek, tanulók hiányzásával kapcsolatban kellő rugalmassággal, mindamellett a hatá-

lyos jogszabályok figyelembe vételével járunk el. A nevelési-oktatási intézmények működésé-

ről szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (2) bekezdésének értelmében az intézmény-

vezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére.  

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendeletnek az iga-

zolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát 

meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdem-

jeggyel nem volt értékelhető, osztályozó vizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. 

A miniszteri levél kiemeli, hogy jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható. 

De természetesen azon tanulók számára, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, el 

kell juttatni azt, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra. 



Amennyiben a jelenléti munkarendhez történő visszatérést követően az intézményben a 

COVID-19 fertőzés igazoltan megjelenik, 2021. április 19-től ismét lehetőség van arra, hogy 

az Oktatási Hivatal rendkívüli szünet, az Operatív Törzs tantermen kívüli digitális munkarend 

elrendeléséről döntsön. 

 

Kérjük valamennyi érintett segítségét és közreműködését a fenti szabályok érvényesítésében. 

 

Debrecen: 2021. április 17. 
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