4/2020.03.14. Tájékoztató a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési
intézményekben új munkarend bevezetéséről

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata
a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről
A Kormá ny
1.

felhı́vja az emberi erő forrá sok miniszteré t, valamint az innová ció é rt é s technoló giá é rt felelő s minisztert,
hogy
a katasztró favé delemrő l é s a hozzá kapcsoló dó egyes tö rvé nyek mó dosı́tá sá ró l szó ló 2011. é vi CXXVIII.
tö rvé ny 51. § (4) bekezdé sé ben foglalt hatá skö ré ben eljá rva – a kö znevelé srő l szó ló 2011. CXC. tö rvé ny 7. §
a), k) é s l) pontjá ban foglalt inté zmé nyeket ide nem é rtve – valamennyi kö znevelé si inté zmé ny é s szakké pző
inté zmé ny (a tová bbiakban: iskolá k) mű kö dé si rendjé t az alá bbiak figyelembevé telé vel hatá rozzá k meg:
a) 2020. má rcius 16. napjá tó l az iskolákban a nevelé s-oktatá s tantermen kı́vü li, digitá lis
munkarendben kerü l megszervezé sre;

Ez alapján a szakképzésben a munkahelyi gyakorlatok megtarthatók, ezért kérem a szakképző
intézményeket egyeztessenek a munkahelyekkel, hogy a gyakorlatok zökkenőmentesen
folytatódhassanak ott, ahol kis csoportokban vagy egyénileg dolgoznak a tanulók, és a
munkahely vállalja a foglalkoztatást.
Hívják fel a gyakorlati munkahelyek figyelmét, hogy a kialakult járványügyi helyzetre figyelemmel
a munkavégzés során is kiemelten fokozottan biztosítsák a higiénia feltételeket
(kézmosószerek, fertőtlenítőszerek), a gyakorlati oktatás során használatos munkavédelmi
ruházat sűrűbb cserélését, tisztítását.
b) a digitá lis munkarend olyan mó don kerü l meghatá rozá sra, hogy annak kereté ben
ba) a tananyag kijelö lé se, a tanulá si folyamat ellenő rzé se é s tá mogatá sa a pedagó gusok é s
a tanuló k online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatá ban tö rté nik,

Hátrányos helyzetű kistelepülési környezetben, ahol nem állnak rendelkezésre a tanulóknál a
szükséges informatikai eszközök, feladatlapok átadásával (akár iskolán kívüli elhelyezésével,
ahol igazolhatóan átvetethető) is átgondolható a folyamatos haladás biztosítása és a szükséges
kommunikáció a pedagógusok és tanulók között. Kérem vegyétek figyelembe a meglévő
informatikai pontokat (művelődési házak, könyvtárak stb.), az okostelefonok használ.atát az
oktatásban
bb) a tananyag tantermen kı́vü li, digitá lis munkarend kereté ben tö rté nő á tadá sa
alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;

Ki kell dolgozni az intézményekben a megfelelő értékelés és dokumentálás módozatait. Az
alkalmazható módszertan a nyilatkozatok alapján folyamatosan kerül kiadásra, de a korábbi
tájékoztatóban szereplő linken elérhető az OH tájékoztatója. (A honlapjainkra is feltöltöttük
pdf formátumban.)
c) a b) alpontban foglaltak vé grehajtá sa é rdeké ben sor kerül módszertani ajánlás kiadására;

Kérem, hogy az elektronikus kommunikáció az intézményekben a korábbi tájékoztatónknak
megfelelően a már alkalmazott eszközökkel és csatornákon, platformokon induljon el, ahol a
legegyszerűbben és leghatékonyabban hozzáférhető a tanulók számára. Az idő előrehaladtával,
a tapasztalatok alapján és természetesen a módszertani ajánlás alapján új platformok is
bevezetésre kerülhetnek, ezekre ajánlásokat fogunk közzé tenni az intézmények ajánlásai
alapján.
d) 2020. má rcius 16. napjá tó l a szü lő k igé nyei alapjá n, indokolt esetben a nemzeti kö znevelé srő l
szó ló tö rvé ny hatá lya alá tartozó iskolá k eseté ben a területileg illetékes tankerületi központ,
szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon
megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét;

A szülői, tanulói igények felmérését követően egyeztetés szükséges a tankerület, szakképzési
centrum, a kormányhivatal és az önkormányzat, más fenntartók bevonásával, kiemelten azokon
a településeken, ahol a körzetben nincs állami intézmény vagy a megállapodások alapján több
egyházi intézmény van és mindegyik a település teljes közigazgatási területén körzetesnek
számít. Itt szükséges a körzet felosztása a fenntartók között, és megállapodás a kiscsoportos
felügyelet biztosításáról.
e) a tantermen kı́vü li, digitá lis munkarend szerinti nevelé s-oktatá s feladatellá tá sá nak
megszervezé se, illetve ellenő rzé se 2020. má rcius 16. napjá tó l a kö znevelé si, szakké pzé si inté zmé ny
vezető jé nek feladataké nt rö gzı́té sre kerü l olyan mó don, hogy az iskolá ban, tová bbá
taginté zmé nyé ben
ea) az inté zmé ny vezető je, illetve a taginté zmé ny-vezető é s helyettesei kö zü l legalá bb
egyikü knek, vagy
eb) ha az inté zmé nyben, taginté zmé nyben a vezető i megbı́zá ssal rendelkező k lé tszá ma,
illetve a vezető k betegsé ge vagy má s okbó l való tá vollé te nem teszi lehető vé az ea)
alpontban foglaltak teljesı́té sé t, a kö znevelé si inté zmé ny szervezeti é s mű kö dé si
szabá lyzatá ban meghatá rozott helyettesı́té si rendben kijelö lt szemé lynek munkanapokon
munkaidő ben az inté zmé nyben, taginté zmé nyben kell tartó zkodnia;

Ezen bekezdések alapján kérlek Benneteket, hogy ne hívjatok össze konferenciát, nevelőtestületi
értekezletet, ha elektronikus, telefonos kapcsolattartással kiváltható (pl. ZOOM, Google Classroom,
Skype, Viber stb). Ha elkerülhetetlen, akkor is csak kis csoportok (max. 8 főként tudom értelmezni)
és az egészégügyi szabályok és ajánlások betartásával jöjjenek össze.
Felelős: emberi erő forrá sok minisztere
innová ció é rt é s technoló giá é rt felelő s miniszter
Határidő: azonnal

2. felhı́vja az emberi erő forrá sok miniszteré t, hogy gondoskodjon arró l, hogy a
versenyszerű en sportoló k ré szé re a sporttevé kenysé gü kre figyelemmel speciá lis
szolgá ltatá sokat nyú jtó , jó vá hagyott kollé giumi nevelé si programmal rendelkező
inté zmé ny
a) a sportfoglalkozá sokat, edzé seket legfeljebb tízfős csoportokban
tartsa meg,
b) a sportkollé giumi elhelyezé st é s é tkezteté st legfeljebb tı́zfő s
csoportokban biztosı́tsa.
Felelős: emberi erő forrá sok minisztere
Határidő: azonnal

A 45/2020.(II.14.) Kormányrendelet 2.§-a és az OH óvodákra kiadott tájékoztatója alapján a
polgármesterekkel fel kell vennie az intézményvezetőknek a kapcsolatot, és a nyári gyakorlat
szerint javasolt módon való megszervezésben részt kell vállalni az óvodáknak.
Az iskolabuszok szolgáltatását szüneteltetni kell a járványügyi szempontok és az iskolák
látogatásának leállása miatt is.
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