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A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium járványügyi eljárásrendje a  

2020/2021-es tanévre a tanulói hiányzásokra vonatkozóan 

 a szülők és a tanulók részére 

Készült az EMMI „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” 8. „Tanulói hiányzások kezelése” 

pontja valamint a 2.1, az intézmények látogatására vonatkozó pontja alapján 

 
8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő 

továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.  

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

 

Amennyiben a tanuló a 8. 1 és a 8. 2 pontban feltüntetett okok miatt nem tud részt venni az iskolában 

az órákon, a szülő és a tanuló felelőssége, hogy a tanuló a csoportjaival megfelelő ütemben haladjon 

a tananyag elsajátításában. Ehhez a Kréta e-naplóban megtalálja az óra témáját, az adott órához 

beírt, a tanulócsoport számára meghatározott házi feladatot és elkészítésének határidejét.  

A házi feladat elkészítése és a szaktanárhoz való eljuttatása a tanuló kötelessége. A tanulónak  a  

konzultációs órarendben meghatározott órában lehetősége van  a szaktanárral egyeztetve online 

konzultáción részt venni, hogy választ kaphasson a haladása során felmerült kérdéseire és 
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problémáira. A távol lévő diákok számára a számonkérés üteme nem tér el a tantermi oktatásban 

résztvevőkétől. 

A tanuló természetesen megteheti, hogy a felkészüléshez csoporttársaitól elkéri az órai jegyzeteket, 

vázlatokat. 

 

A szaktanárok kötelezően előírt, naprakész adminisztrációja megkönnyíti az intézményben folyó  

tanulmányi munka  és a tanulói hiányzás  követését. 

 

Az eljárásrend  2.  1 pontja az intézkedési terv módosítása alapján a következőképpen 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, az 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 marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel 

mehet újra intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.” 

 

A szülő kötelessége:  

A) A veszélyeztetett csoportba tartozó gyermek hiányzása esetén a szülő az intézmény 

igazgatójának címzett e-mailben kéri gyermeke számára azt, hogy tantermen kívül vehessen 

részt az oktatásban, és kötelezően mellékeli az orvosi szakvéleményt, mely igazolja a 

távolmaradás jogosultságát.  

B) A járványügyi megfigyelés alá kerülő tanulók hiányzása esetén a szülő e-mailben azonnal 

értesíti az intézmény igazgatóját, és mellékeli a járványügyi hatóság által kiállított 

határozatot, majd a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot. Mindkét esetben a levél 

tárgya: a tanuló neve és osztálya. 

E-mail cím: toparti@toparti-szfvar.sulinet.hu 

 

Minden egyéb hiányzás alkalmával kérjük, az osztályfőnököt értesítsék, és neki továbbítsák a 

megfelelő (háziorvosi, szülői, egyesületi, stb.) igazolást! 

 

Székesfehérvár, 2020. szeptember 10.  

                                                                                                                 Dr. Vizi László Tamásné,  

                                                                                                                              igazgató 
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