
 

Tájékoztatás a jelenléti oktatásról 

 

Kedves Szülők! 

Április 19-től jelenléti oktatás indul az alsó tagozaton, de többen jelezték, hogy szeretnék az 

iskolai közösségtől távol tartani gyermeküket, amit megértünk és elfogadunk. 

 

A 31/2021 (IV.16.) EMMI határozat, valamint a VIII/1929/2021KOHAT miniszteri levél és a 

Dunakeszi Tankerületi Központ útmutatása az alábbi információkat tartalmazza:  

 Ha a szülők úgy érzik biztonságosnak, otthon tarthatják gyermeküket, de ez hiányzásnak 

számít. 

 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § (7) szerint, ha a hiányzás (igazolt, 

igazolatlan összesen) meghaladja a 250 órát, akkor osztályozó vizsgát köteles tenni a 

tanuló. Kivéve, ha elegendő osztályzatot tud szerezni, ami alapján megítélhető a tudása. 

 A szülőknek vállalniuk kell a gyermekük felügyeletét és a tanulmányokban való 

előrehaladásuk biztosítását. 

 A jelenléti oktatás mellett/helyett semmilyen formában nem lehet online oktatást 

folytatni, de az iskolából streamelhet a pedagógus, ha így dönt és az intézmény technikai 

lehetőségei ezt megengedik.  

(Sajnos iskolánk lehetőségei korlátozottak, nincs kamera, hangszóró, a wifi hálózat sem 

megfelelő arra, hogy egy időben több osztályból megosszák a pedagógusok az óráikat.  

 Az 1. és 2. évfolyamon a távolmaradó gyerekeknél nagy a lemaradás veszélye, ami 

kihathat későbbi tanulmányaikra  

 Ha az egész osztály szülői úgy döntenek, hogy nem engedik be gyermekeiket, (de a tanító 

bent van (!)), ott fennáll annak a lehetősége, hogy hétvégén vagy június második felében 

(06.15-30. között) kell pótolni az elmaradt órákat (napokat). Ez esetben sem lehet most 

folytatni az online munkát. 

 A munkaszervezés minden esetben a járványügyi szabályok betartása mellett történik 

(hőmérőzés, távolságtartás, stb.), alapvetően az ősszel kiadott EMMI eljárásend 

alapján.  

 A tanulók számára az állandó maszkviselés elrendelhető.  



 Az intézményvezető minden nap köteles adatot szolgáltatni a távollévő tanulók és 

pedagógusok számáról. 

 

Természetesen megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy az otthon maradó 

gyerekek ne maradjanak le tanulmányaikban, ne kelljen a tanévet meghosszabbítani.  

Pedagógusaink az órai munkát és házi feladatot a KRÉTA rendszeren keresztül, valamint az 

osztály által használt egyéb csatornákon továbbítják Önöknek. 

További részletekről a tanító nénik adnak felvilágosítást. 

Kérjük Önöket, döntsenek felelősen, legjobb belátásuk szerint! 

 

 

Dunakeszi. 2021.04.16. 

 

          Iskolavezetés 

 

 

 

 


