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Iktatószám: VIII/5222-1/2020/KOAT
Tárgy: Intézkedési terv módosítása
Tisztelt Szülők!
Lent olvashatják a VIII/5222-1/2020/KOAT iktatószámon az intézményvezetők
részére küldött Intézkedési terv módosításának KIVONATÁT, azokat a részeket, melyek
Önöket közvetlenül érintik.

A járványhelyzet alakulása miatt szükségessé vált a köznevelési intézmények részére korábban
kiadott Intézkedési Terv kiegészítése, illetve módosítása. A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Intézkedési terv az Oktatási Hivatal oldaláról letölthető
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koz
nev_int). A módosítás az alábbi elemeket érinti:
l . Az intézkedési terv 2.1 pontja (intézmények látogatása) a kiemelt, dőlttel szedett résszel
egészült ki:
„A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató
gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények
működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az
intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket
észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A
szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt
fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt
otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a
járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot
szükséges bemutatni.”
2. Az intézkedési terv 2.10 pontja (iskolai rendezvények) a kiemelt, dőlttel szedett résszel
egészült ki:
„Minden köznevelési intézménynek azt javasoljuk, hogy az első félévben esedékes,
nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket (pl.:
tanévnyitó ünnepség, bál, szalagavató, kulturális program) halasszák későbbre, vagy
megszervezése során legyenek tekintettel az alábbiakra:
az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, az alapvető
egészségvédelmi intézkedések betartása (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés
lehetőségének biztosítása, szellőztetés),
zárttéri helyett szabadtéri rendezvény
szervezése, a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők
körének korlátozása”

3. Az Intézkedési terv „2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások” című
fejezete az alábbi ponttal egészült ki:
2.13 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes
engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel
céljából.
4. Az Intézkedési terv „2. Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások” című
fejezete az alábbi ponttal egészült ki:
,2.14 Az őszi úszásoktatást fel kell függeszteni a köznevelési intézményekben, és
tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezni.”
5. Az Intézkedési terv „10. Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében” című
fejezete az alábbi ponttal egészült ki:
10.7. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
417/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 26* értelmében a koronavírus-világjárvány által
okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási
intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30. (5) bekezdése
szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek megfelelően
koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település intézményeiben
csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.” (vagy digitális oktatási
rendet. RV )
A módosított Intézkedési terv a közzétételtől érvényes. Kérem, az intézmény működése és a
járványügyi óvintézkedések során gondoskodjon a fentiek érvényre juttatásáról. Segítségét és
együttműködését előre is köszönöm!
Budapest, 2020. szeptember
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