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A Köznevelésért Felelős Államtitkár VIII./1675-2/2020/KOAT iktatószámú leveléhez kapcsolódóan a 
következő feladatokról tájékoztatom. 
  
Kérem, hogy a tanulók, törvényes képviselők, szülők kiértesítését az alábbiak szerint szíveskedjen 
haladéktalanul elvégezni. 
  
A köznevelési intézmények a belső csatornáikon – szülői levelezőlista, belső közösségi 
média csoportok, telefon – keresztül haladéktalanul értesítsék az elrendelt intézkedésről a szülőket 
annak érdekében, hogy a tanulók 2020. március 16-án, hétfőn már ne jelenjenek meg az köznevelési 
intézményekben. Tájékoztatom, hogy erről a KRÉTA rendszeren keresztül is kapnak értesítést a 
szülők, törvényes képviselők. Tekintettel arra, hogy a fenti intézkedések ellenére is elképzelhető, 
hogy lesz olyan szülő, törvényes képviselő, aki nem szerez tudomást az intézkedésről, és beküldi 
gyermekét az intézménybe, kérem, hogy minden köznevelési intézményben legyen olyan személy, aki 
ezen a napon még el tudja látni a gyermekek, tanulók felügyeletét. 
  
Tájékoztatom továbbá, hogy haladéktalanul, de legkésőbb hétfő (2020. március 16) reggel 7.30-tól 
szükséges megkezdeni annak felmérését, hogy az egyes köznevelési intézményekkel tanulói 
jogviszonnyal rendelkező tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők/törvényes képviselők 
biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi 
megszervezését. Kérjük, hogy csak azon szülők számára ajánlják fel ennek a lehetőségét, akiknek a 
munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a 
közellátás biztosításához. Kérem, hívja fel a szülők figyelmét arra is, hogy kiscsoportos felügyelet 
esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek. A felmérést a köznevelési 
intézmények vezetőinek kell összesíteniük, és megküldeniük legkésőbb 2020. március 16-án 12 óráig 
az Ön részére. A felmérés összesítését intézményekre lebontva legkésőbb 2020. március 16-án, 16 
óráig küldje meg tájékoztatásul a kozneveles@kk.gov.hu címre. Tájékoztatom, hogy a fent említett 
felügyelet megszervezése a tankerületi központ hatáskörébe tartozik. Kérem, hogy ennek biztosítása 
során ügyeljen arra, hogy kis létszámú csoportokban, egymástól elkülönítve szervezzék meg a tanulók 
pedagógusok általi felügyeletét, biztosítva a szükséges higiéniai feltételeket, a kézmosó és 
kézfertőtlenítő szereket, valamint a rendszeres takarítást és a közösségi helyiségek rendszeres 
fertőtlenítését. 
  
Tájékoztatom, hogy a pedagógiai szakszolgálatok feladatellátásával kapcsolatos eljárásrenden is 
dolgozunk. Kérem, hogy figyeljen arra, hogy hétfőtől ne legyen olyan tevékenység, amely 
szakszolgálati dolgozó és a tanulók közötti személyes találkozást igényel. 
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