
Kedves Szülők! 

 

Szeretném Önöket az alábbiakról tájékoztatni: 

 A kormány döntése értelmében 2021. április 19-én megtörténik az általános iskolák 

alsó tagozatának újranyitása. Ennek értelmében az 1-4. évfolyamok rendes 

munkarendben működnek, megszűnik a digitális munkarend. Tehát alsó tagozatos 

tanulóink hétfőtől ismét jelenléti oktatásban vesznek részt. 

 A fertőtlenítő nagytakarítást elvégeztük, és megfelelő mennyiségű takarító- és 

fertőtlenítőszer áll rendelkezésünkre. 

 Minden korábbi védelmi szabály továbbra is érvényben van (ki- és beléptetés, 

testhőmérséklet-mérés, kötelező maszkviselés a közösségi területeken és ajánlott a 

tanórákon, fertőtlenítés, távolságtartás, folyamatos szellőztetés, nagy létszámot érintő 

rendezvények elhalasztása, stb.). 

 A hiányzásokat (betegség, családi ok, stb.) továbbra is a megszokott módon kérjük (a 

tanuló hiányzásának első napján 08:00 óráig köteles a szülő/gondviselő az 

osztályfőnököt vagy az iskolát telefonon vagy elektronikus úton értesíteni a tanuló 

hiányzásának okáról a 06 1/291-5312-es vagy a 06/30 357-5101-es telefonszámon, 

illetve az iskolatitkar@vmzene.hu e-mail címen).  

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tájékoztatása alapján igazolt 

hiányzásnak tekintjük, ha Önök a járványhelyzetre való tekintettel nem engedik 

iskolába a gyermeküket. Kérem, hogy ebben az esetben a lenti nyilatkozatot az 

intezmenyvezeto@vmzene.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjenek, melyben 

megjelölik, milyen időtartamra kérik legfeljebb május 7-ig a távolmaradást. 

Szeretném megnyugtatni Önöket, hogy valamennyi megalapozott kérelmet támogatni 

fogok, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket az alábbiakra: 

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen eléri a 250 tanítási órát (napközi, szakkör kivételével), vagy egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye a tanítási év közben nem volt megfelelő számú érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet).  

(Természetesen azokat a tanulókat, akiket le tudunk zárni, nem fogjuk osztályozó 

vizsgára bocsátani.) 

- Amennyiben az osztályok létszáma nem éri el a kívánt mértéket, 

intézményvezetőként rendkívüli szünetet vagyok köteles elrendelni, melynek 

következményeként a tanév a rendkívüli szünet hosszával meghosszabbodik. 

 Az iskolától távolmaradók a tanóra témáját, illetve a házi feladatokat a korábbiakhoz 

hasonlóan a KRÉTÁ-ban találják.  

 

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy amennyiben megtehetik, kérem, hogy gyermeküket 

a tanítás után vigyék haza. 

 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a fent leírtak figyelembevételével hozzák meg 

felelősségteljes döntésüket. 

 

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük! Mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 

Üdvözlettel:  

Pásztor Józsefné  

intézményvezető  
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KÉRELEM 
 

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 
 

 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kérném gyermekemet a rendes 

munkarendben történő jelenléti oktatás alól felmenteni szíveskedjen!  

 

Gyermek neve: _______________________________________ 

Osztálya: ____________________________________________ 

Hiányzás kezdete: 2021. ____________ 

Hiányzás tervezett vége (legfeljebb május 7.): 2021. ____________ 

 

Kelt: _______________, 2021. ____________ 

 

 

 

 

 ____________________ 

 szülő/gondviselő aláírás 


