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Köznevelési intézmény vezetöjc részére 

Iktatószám: V 111 / Gb�,{ / )..02Á) / j..6Q4'T 
Tárgy: őszi szünetre vonatkozó javaslatok 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! Tisztelt Intézményvezető Úr! 

Hamarosan a tanév első negyedének végéhez érkezünk, hiszen a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet 
értelmében 2020. október 23-ától 2020. november 1-jéig őszi szünet lesz az iskolákban. Az adatok azt 
mutatják, hogy a tanév kezdetét követöen, szeptember közepétől - a folyamatos védekezés mellett -
összességében beállt, stagnált azon köznevelési intézmények aránya, amelyekben a járvány miatt tanügyi 
intézkedésre (rendkívüli szünet vagy tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére) volt szükség. 
Ezúton szeretném megköszönni Önnek és munkatársainak a bátor helytállást, amellyel hozzájárultak, hogy 
a koronavírus okozta rendkívüli helyzetben a köznevelés rendszere működni tudjon. A magunk részéről mi 
is mindent elkövetünk, hogy a továbbiakban is a lehető leghatékonyabban tudjuk segíteni a védekezést. 

Kérem, engedje meg, hogy néhány javaslatot, kérést fogalmazzak meg Önnek az előttünk álló őszi szünetre, 
annak érdekében, hogy a tanév a szünetet követően a lehetö legzavartalanabbul folytatódhasson. Fontos, 
hogy az iskolákban a szünet alatt kerüljön sor ismételten egy alapos nagytakarításra, fertőtlenítésre, az 

október hónapra a közelmúltban kiszállított fertőtlenítőszerek ezt a célt is szolgálják. A fertötlenítö takarítás 
hatását növeli, hogyha az épületek minél nagyobb részét vagy akár egészét a szünet idején lezárva tudják 
tartani, ezzel is csökkentve a vírus különféle felületeken való túlélési esélyét. Amennyiben az intézmény 
gyennekfelügyeletet biztosít, akkor is érdemes ezt az intézmény egy jól szeparálható részén biztosítani. 
Egyes helyszíneken, ahol visszatérö jelleggel kellett járványügyi intézkedéseket foganatosítani, a Magyar 
Honvédséget is bevonjuk ebbe a munkába. 

Javaslom, hogy közvetlenUI vagy az osztályfönökökön keresztill keressék meg a szülőket, gondviselöket 
abból a célból, hogy az őszi szünet idején segítsék a járvány visszaszorítását azzal is, hogy a gyerekek a 
kontaktusszám csökkentése érdekében lehetöleg családjukkal töltsék el a szünidőt. Fontos, hogy a gyerekek 
lehetőleg kerüljék el azokat a helyszíneket, rendezvényeket, ahol zárt térben sokan vannak, és 
minimalizálják az iskolatársaikkal vagy más intézmények diákjaival is a közös, a vírus terjedése 
szempontjából kockázatos programokon való részvételüket. Legalább ilyen fontos, hogy a pedagógusok is 
kerüljék a zárt térben tartott zsúfolt nagy létszámú rendezvényeket. 
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A cél az, hogy az oktatási rendszert érintő fertőzések számát a minimálisra csökkentsük. Használjuk ennek 
érdekében az őszi szünet kínálta lehetőséget úgy, mintha arra az egy hétre rendkívüli szünetet rendeltünk 

volna el! Ugyanilyen fontos, hogy a tanulók, a pedagógusok, a családok igyekezzenek egyaránt a lehető 
legkevesebb családon kívüli szociális érintkezés mellett, pihenéssel és feltöltődéssel tölteni a szünet napjait. 
Érdemes lehet azt is jelezni, hogy az idösek védelme érdekében a nagyszülökkel kizárólag egészséges 
állapotban, a védelmi intézkedések betartásával történjen személyes érintkezés. 

Eddigi bátor és lelkiismeretes munkájukat, valamint együttműködésüket a fenti javaslatok megvalósítása 
érdekében előre is köszönöm! 

Budapest, 2020. október �� 

Üdvözlettel: 

Cím: 1054 Budapest Akadémia utca 3. Td: + 36 17951200, fax: 36 17950022 
E-mail: minisztcr@.emmi.gov.hu 


