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Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2021. április 15-én kelt kormányrendelet kiegészítette az előzetes tájékoztatásomat. A kormányrendelet a
következő.
A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete
a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes
oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
Kivonat a rendeletből az intézményünkre vonatkozó intézkedésekről:
„1. Az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése
1. § Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.
2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
2. § (1) 2021. április 19. napjától az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre
kerül.
4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. április 19-én lép hatályba.
8. § A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az általános iskola 5–8. évfolyamaiban – a köznevelési intézményekben, a
szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet
megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerinti tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a
szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének
megszervezéséről.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
A kormányrendelet és a 21/2021. (IV.16.) számú EMMI határozata értelmében:
1. Az óvodákban a 2021. március 8. napjával elrendelt rendkívüli szünet 2021. április 19. napjától megszüntetésre kerül.
2. Az általános iskolában:
Alsó tagozat (1-4 évfolyam):
Az általános iskola alsó tagozatában (1-4 évfolyam) 2021. március 8-ától elrendelt digitális tanmód fenti bejelentéseket figyelembe véve
2021. április 16-ig tart. A jelenléti oktatás első napja 2021. április 19.
Felső tagozat (5-8 évfolyam):
Az általános iskola felső tagozatában (5-8 évfolyam) 2021. március 8-ától elrendelt digitális tanmód a fenti bejelentéseket figyelembe
véve 2021. május 9-ig tart. A jelenléti oktatás első napja várhatóan 2021. május 10.
Gyermekfelügyelet: Az általános iskola 5–8. évfolyamaiban a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a
gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről. Intézményünkben, aki ügyeletet igényel, kérelmét 2021. április 19én 8:30-ig írásban adja be. Ügyelet megszervezése a beadott kérelmek alapján 2021. április 20-tól.
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy mindnyájunk egészsége érdekében a következő szabályokat tartsák be, azok, akik igénybe
veszik a jelenléti óvodai nevelést, alsó tagozatos (1-4 évfolyam) tantermi oktatást, valamint a felső tagozatos (5-8 évfolyamos) ügyeleti
ellátást.
1. A jelenléti óvodai nevelés és alsó tagozatos oktatás valamint felső tagozatos ügyelet visszaállításával egyszerre érvényben marad minden tanévre
bevezetett védelmi intézkedés, melyek alapvetően szolgálják intézményünk gyermekeinek és dolgozóinak egészségvédelmét. A beléptetés a
főbejáraton keresztül, testhőmérséklet mérésével és kézfertőtlenítés után lehetséges. Szülőket továbbra sem engedhetünk be csak telefonos
egyeztetés után, igazgatói engedéllyel. Az arcmaszk használata felnőttek számára kötelező és javasolt azoknak, gyermekeknek, akik képesek
magukon tartani!

2. Az intézményben továbbra is kizárólag egészséges állapotban szabad jönni. Fokozottan ügyeljünk arra, hogy megóvjuk közösségünket a járvány
terjedésétől!
3. A megbetegedés miatti mulasztást kizárólag orvosi igazolással lehet igazolni, és az intézménybe való visszatérés is kizárólag az orvos által
kiállított igazolással lehetséges.
4. Továbbra is kérjük a szülők, gondviselők tájékoztatását, amennyiben megbetegedés van a családban, és a gyermekeink közül bárki
kontaktszemélynek minősül.
5. Az egészséges tanulók esetleges otthon maradása - a vírushelyzetre hivatkozással (20/2020 (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) c,)- csak egyéni,
az iskola hivatalos email címén az aranyossy@aranyossyagoston.hodtav.hu az igazgatónak címzett kérelem benyújtásával lehetséges.
6. Amennyiben bárki kérelmezi gyermekének a jelenléti oktatás alóli felmentését, a tanulmányokban való továbbhaladás, illetve a felkészülés a
szülő felelőssége és feladata, amelyben természetesen kérheti az osztályfőnök segítségét.
7. A jelenléti oktatás mellett párhuzamosan digitális oktatást nem tudunk biztosítani.
8. Április 19-től minden óvodás és alsó tagozatos gyermek kap étkezést, aki az érintett óvodai csoportvezetőjénél/osztályfőnökénél 2021. április
16. 9 óráig leadta rendelését. Aki ezt nem tette meg és 2021. április 19-én jön az intézménybe, a szülőnek kell biztosítania a hideg élelmet.
Intézményünk tisztán, fertőtlenítve, a járványügyi szabályoknak megfelelően várja vissza gyermekeiket.
Hódmezővásárhely, 2021. április 16.
Kissné Hatvani Erika intézményvezető

