220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet
az iskolák 2020. júniusi működéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.
§ (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Az iskolák 2020. júniusi működése
1. § (1) Az iskolák - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. június 2. és
2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint
működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján
egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása
céljából.
(2) 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola
megszervezi a tanulók felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör,
sportfoglalkozás,
egyéni
vagy
csoportos
felzárkóztató
foglalkozás,
fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható.
(3) Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében
nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti
településen működő iskola nem tagadhatja meg.
(4) A szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet
megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli,
digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése
szerint.

2. Gyermekétkeztetés
2. § Az iskolákban 2020. június 26-áig az intézményi gyermekétkeztetést a tanítási
év szabályai szerint kell biztosítani.
A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a
tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

3. Adatszolgáltatás

3. § Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az iskolák
naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával, a KIR rendszerben
meghatározott adattartalommal.

4. Záró rendelkezések
4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. június 2.
napján lép hatályba.
(2) Az 5. § 2020. június 16. napján lép hatályba.
5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.
11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

