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K Ö Z L E M É N Y 
A Pápai Tankerületi Központ által fenntartott  

köznevelési intézményekben tanuló diákok és szüleik részére 

 

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. Rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 

állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdet ki. 

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend 

bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú 

határozatával, valamint az emberi erőforrások minisztere „a tantermen kívüli, digitális 

munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatával az iskolákban a 

tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. 

2020. március 14-én Dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára a 

fenntartói feladatokat ellátó Pápai Tankerületi Központnak és a köznevelési intézmények 

vezetőinek megküldte a kormányhatározatban és az EMMI határozatban foglaltak 

végrehajtásával kapcsolatos iránymutatását. 

A fentiek alapján a Tankerületi Központ feladata, hogy az intézményvezetőkön keresztül 

tájékoztassa a szülőket és az érintetteket. Az intézményvezetők a KRÉTA tanulmányi 

rendszeren, az intézmény honlapján és közösségi média csatornákon keresztül folyamatosan 

tájékoztatják Önöket a digitális munkarend bevezetésével kapcsolatos teendőkről.  

Hangsúlyozom, hogy az új munkarend megszervezése nem szünetet jelent, hanem az oktatás 

módjának megváltoztatását, melynek keretében a tanulóknak továbbra is biztosítani kell a 

tanulás Alaptörvényben biztosított lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az 

intézményeknek, pedagógusoknak és a diákoknak is alkalmazkodniuk kell.  

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. március 15-től az intézményvezetőkön és osztályfőnökökön 

keresztül megkezdtük annak felmérését, hogy a tanulók közül hány főnek nem tudják a 

szülők/törvényes képviselők munkanapokon biztosítani a napközbeni felügyeletet, és emiatt 

kérik ennek intézményi megszervezését. Ezt a lehetőséget csak azon szülők számára tudjuk 

biztosítani, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint 

az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Tájékoztatom, hogy a felügyelet 

biztosítása során ügyelünk arra, hogy kis létszámú csoportokban, egymástól elkülönítve 

szervezzük meg a tanulók pedagógusok általi felügyeletét, biztosítva a szükséges higiéniai 

feltételeket, a kézmosó és kézfertőtlenítő szereket, valamint a rendszeres takarítást és a 

közösségi helyiségek rendszeres fertőtlenítését. 

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy az intézményben biztosított kiscsoportos felügyelet 

biztosítása esetében is magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek.  

A tanulók étkeztetésének biztosítása az önkormányzatok feladata. Az intézmények vezetői 

folyamatosan egyeztetnek a települések vezetőivel és értesítik Önöket az egyeztetés 

eredményéről.  
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Fontos, hogy az álhírek, közösségi médiákban megjelent valótlan állítások, kommentek ne 

fokozzák a nehézséget, továbbításuktól tartózkodjunk! Minden kérdésükre az 

intézményvezetők hiteles válaszokat tudnak adni, forduljanak hozzájuk bizalommal!  

Illetve továbbra is a hiteles információk a www.koronavirus.gov.hu honlapon olvashatók! 

A fenntartói feladatokat ellátó Tankerületi Központ vezetése 24 órás, telefonos ügyeletet tart. 

Mindezen felül a nap 24 órájában kapcsolatban vagyunk az intézményvezetőinkkel, elérhetőek 

vagyunk a hivatalos szervek és partnereink részére. 

 

Az ügyeletet Egyházi Andrea tankerületi igazgató, Szabó Béláné gazdasági igazgatóhelyettes 

és Pozsgai Zsuzsanna szakmai igazgatóhelyettes felváltva látják el.  

 

Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak komoly kihívást jelent. Kérem 

Önöket, segítsék ennek a nehéz feladatnak a megoldását, hogy a legtöbbet, legjobbat tudjuk 

kihozni a gyermekek érdekében az új helyzetből. 

 

Segítségüket és együttműködésüket ezúton is köszönöm! 

 

Pápa, 2020. március 15. 

 

Egyházi Andrea s.k. 

tankerületi igazgató 
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