Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
Tisztelettel tájékoztatom az érintetteket, hogy iskolánkban, az oroszlányi Hamvas Béla
Gimnáziumban 2021.05.10-től jelenléti oktatás lép életbe.
A rendes oktatásra történő visszatérésről a 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § (3)-(4)
bekezdésében foglaltak rendelkeznek. Továbbá 2021. május 10. (hétfő) napjától megszűnnek a
veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 21/2021. (VI. 16.) EMMI határozat rendelkezései, melyek a
tantermen kívüli, vagy nem jelenléti, digitális munkarendet szabályozták.
A diákok a 2020.11.10-ig működő, hivatalos órarend szerint tanulnak a nappali és az esti
tagozaton egyaránt. A csengetési rend is az őszi időszaknak megfelelően, 40 perces tanórákkal történik.
A Hamvas Béla Gimnáziumban a gyermekétkeztetés 2021.05.10-én újra elindul. Minden tanítási
napon 12:25-12:45 között, az ebédszünetben ebédelhetnek a menzára beiratkozott tanárok és tanulók.
(Ez a jelenlegi kis létszám mellett megoldható, amennyiben sokkal többen lesznek, az
időintervallumot növeljük.)
Az iskolai büfé is kinyit 2021.05.10-én.
Az intézményekbe történő belépésre vagy tartózkodásra irányadó járványügyi protokoll
továbbra is érvényes, azaz belépéskor testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlenítés, maszkhasználat
kötelező, az arra nem jogosult nem léphet be. (Az iskola dolgozóin és tanulóin kívül érkezőket a
portaszolgálat köteles jelenteni az intézmény vezetőjének.)
Hiányzásokkal/mulasztásokkal kapcsolatos tájékoztatás
A mulasztások igazolására – a 2020. szeptember 1-jétől hatályos és a módosítások következtében
2020. október 1-jével aktuálisan alkalmazandó miniszteri intézkedési terv 8. pontjában foglalt,
vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozó, orvosi igazolással rendelkező diákok
és hatósági karanténba helyezettek esetét meghaladóan – a korábban közöltek az irányadók.
Azaz amennyiben valamely diák, tanuló szülői féltés következtében marad otthon, és erről a
szülő a helyben szokásos módon vagy az intézmény által elvárt formában előzetesen közli az
intézménnyel, úgy a hiányzást esetükben is igazoltnak kell tekinteni, felhívva egyúttal a
szülő/gondviselő figyelmét a gyermek felkészítési kötelezettségére és a hiányzások lehetséges
jogkövetkezményeire.
Az oktatást számára tehát nem kell alternatív módon megszervezni, azonban a tanórai anyagot és a
leckét meg kell küldeni az érintett diáknak.
Az orvosi igazolással rendelkező veszélyeztetett tanulók vagy hatósági házi karanténba
helyezettek esetében fontos, hogy a miniszteri intézkedési terv – a féltés miatt otthon maradóktól
eltérően – az oktatásban való részvétel lehetőségét a pedagógussal előre egyeztetett
kapcsolattartási és számonkérési forma mellett biztosítani kell.
A hiányzásokkal kapcsolatban valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és
a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben (a
továbbiakban: EMMI rendelet) foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
„51. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg,
gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a
lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia
kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a kollégiumban lakó tanuló
hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell különíteni.
(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint
a kollégiumi foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
a) a gyermek, a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben
meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,
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b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni,
(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.”
(Forrás: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200020.emm&targetdate=&printTitle=20/2012.+%28VIII.+31.%29+EMMI+rendelet letöltés:
2021.05.07.)

Fontos az intézményi napi adatszolgáltatás során leadott hiányzók száma és a Köznevelési
Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) felületén rögzített távollévők
száma közötti összhang megteremtésére a pontos és hiánytalan – a hiányzások kapcsán jelentkező –
adminisztrációs kötelezettség betartása, mely az osztályfőnökök feladata.
Ha egy csoportot vagy osztályt érint a vírusfertőzés, és ennek kapcsán hatósági szerv által
elrendelt, tantermen kívüli, digitális a munkarend, akkor az adott osztálynak, csoportnak online
formájú – tanórák naplózására, a tananyagok rögzítésére, a felület (platform) megjelölésére
mindenki szíveskedjen kiemelt figyelmet fordítani a KRÉTA felületen.
A gimnázium köteles naponta, 10 óráig jelenteni az iskola hiányzó tanulóit a Tatabányai
Tankerületi Központ felé.
A hiányzások következményei (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint):
„51. § Ha a tanulónak … egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
tanévben meghaladja a kétszázötven tanítási órát, ill. egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc
százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel
értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy
osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga
letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz
tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett.
Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel
folytathatja.
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és
emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie…
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben
foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai
foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem
zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.”
(Forrás: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200020.emm&targetdate=&printTitle=20/2012.+%28VIII.+31.%29+EMMI+rendelet letöltés:
2021.05.07.)

Osztálykirándulások, erdei iskolák szervezésével kapcsolatos útmutatás
Osztálykirándulások 2021. május 10. napjától, amennyiben azok kizárólag egynaposak, úgy
felnőttkísérettel – amely személy védettségi igazolvánnyal rendelkezik – szervezhetők, erdei iskolák
– amennyiben ennek keretében szálláshely-látogatásra is sor kerülne, vagy egyébként az esemény
ottalvós rendszerű – nem látogathatók.
Táboroztatás kérdésben várhatóan 1-2 héten belül várható döntés, jelenlegi információk alapján 2021.
június 15. napja utánra azok is szervezhetők legkésőbb 2021. augusztus 23. napjáig, és várhatóan a
napközis mellett az ottalvós rendszerűek is megvalósíthatók. Figyelemmel arra, hogy e tárgykörben
konkrét kormányzati iránymutatás nincs, így a közölteket is ennek megfelelően szíveskedjen kezelni.
Oltással kapcsolatos útmutatás
Amennyiben valamely pedagógus vagy egyéb intézményi foglalkoztatott, tanuló az adott napon veszi
fel az oltását és azt követően jelentkeznek mellékhatásai, úgy az oltás napját esetében igazolt
hiányzásnak lehet tekinteni. Fontos, hogy amennyiben nincs mellékhatása az oltásnak, akkor a
munkanap folytatható.
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Egy délutáni oltási alkalomnál délelőtti munkavégzés, egy délelőtti oltásnál, mellékhatás nélkül,
délután a munkavégzés szintén folytatható.
Amennyiben az oltás napját meghaladóan is szükséges az érintett személy munkától való
távolmaradása, úgy szabadság kiadása szükséges, vagy a pedagógus vagy egyéb intézményi
foglalkoztatott betegszabadságát tölti.
Rendezvényekkel kapcsolatos megállapítások
2021. május 25. napjáig nagyobb rendezvények nem tarthatók, részletrendelkezések a későbbiekben
várhatók, így a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) egyes rendezvényekre
vonatkozó – 5. §-ban részletezett – szabályai az irányadók a 18. §-ban foglaltak együttes
figyelembevételével.
A Korm. rendelet 18. §-a alapján szülői értekezlet megtartására sincs lehetőség.
Sportlétesítmények hasznosításával összefüggő rendelkezések
Kiemelten fontos, hogy e létesítményekbe a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésének a)
pontjának, valamint a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozata kapcsán a
sportrendezvényekre vonatkozó egyes szabályokról szóló 202/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésének együttes értelmezése alapján a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló
Tizennyolcadik életévét be nem töltött, valamint azt betöltött személy és az őt felkészítő
sportszakember edzés (sportrendezvényre történő felkészülés) vagy sportrendezvényen való részvétel
céljából ebbéli minőségük igazolását követően beléphet.
A külön bejáratról megközelíthető sportlétesítménybe a fentebb közölt személyeken kívül kizárólag
a koronavírus ellen védett – ilyen igazolvánnyal rendelkező és azt a belépéskor bemutató – személy
léphet bérlőként.
Meg kell tagadni attól a belépést, aki a versenyzői minőségét vagy adott esetben koronavírus elleni
védettségét a rendelet szerinti szabályok mentén igazolni nem tudja.
Tanórákra, délutáni iskolai foglalkozásokra irányadó szabályok, kiegészítő rendelkezések
A délutáni iskolai foglalkozások, szakkörök, sportkörök, énekkari próbák a hatályos járványügyi
intézkedések mellett kisebb létszámban megtarthatók.
A testnevelés tanórák lehetőség szerint szabad levegőn, illetőleg beltérben a megfelelő mértékű,
járványügyi szabályokkal egyező takarítás mellett tarthatók.
Az egyéni fejlesztés, gyógypedagógusi ellátás a rendes munkarendben folyik a jövő héttől.
A Korm. rendelet 18. §-a szerint az intézménybe a korábban közöltekkel egyezően a szakmai
gyakorlatát teljesíteni kívánó hallgató, az iskola-egészségügyi ellátásban részt vevő iskolaorvos
és/vagy védőnő bemehet.
Köszönöm szépen az együttműködését Mindenkinek!
Tisztelettel:
Dr. Radványiné Varga Andrea
Intézményvezető
Hamvas Béla Gimnázium

Oroszlány, 2021. május 07.
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