
Tisztelt Intézményvezető Asszony! 
Tisztelt Intézményvezető Úr! 
  
Orbán Viktor Miniszterelnök Úr pénteki tájékoztatása alapján a koronavírus-járvány elleni védekezésben a 
gyermekek és pedagógusok egészségének védelme érdekékében 2020 március 16. napjától (hétfő) 
Magyaroroszág Kormánya új oktatási munkarendet léptet életbe az ezt részleteiben szabályozó 
kormányrendelet alapján. 
  
Mindez azt is jelenti, hogy hétfőtől tantermen kívüli digitális munkarend mellett folyik a nevelő-oktató 
munka tovább. 
  
A diákok részéről az iskolák nem látogathatók, azonban az intézmény vezetőjének az intézménybe be 
kell mennie, a kollégáknak is kell folytatniuk a munkát, azonban a digitális oktatás keretében ez 
történhet az intézményből, vagy amennyiben a feltételei adottak, otthonról is. 
  
Olyan tanítási módok lesznek tehát, amelyek személyes találkozást nem igényelnek. A digitális oktatás 
módszertanát dr. Maruzsa Zoltán Köznevelésért Felelős Államtitkár Úr irányításával az Oktatási 
Akciócsoport dolgozza majd ki, ad módszertani ajánlásokat. Az irányadó kormányrendeletek 
vélelmezhetően még a hétvégén megjelenhetnek. 
  
Az otthon maradó diákok egészségének védelme érdekében szükséges a szülők/gondviselők tájékoztatása 
arról, hogy a felügyeletet ne az idősebbek/nagyszülők végezzék. 
  
Az  iránymutatások folyamatos figyelembevétele mellett hétfőn sürgősséggel belevágunk a 
munkába, melyben az új kihívásoknak való zavartalan és zökkenőmentes megfelelés, a nevelő-
oktató munka folyamatos biztosítása érdekében kiemelten számítok valamennyi kolléga 
együttműködésére, fegyelmezett hozzáállására, hiszen elsődleges a diákok és a pedagógusok 
egészségének védelme. 
  
Fentiek alapján kérem tehát, hogy hasonló együttműködéssel folytassuk hatékonyan és higgadtan, 
megfelelő intézményi koordináció és kommunikáció mellett a koronavírus-járvány elleni 
védekezést. 
  
A részletkérdések tisztázása érdekében a fenntartó az érintett szervezetekkel – 
önkormányzatokkal – is felveszi a kapcsolatot. 
  
A tájékoztatást intézményeink felé, új információ esetén természetesen folytatjuk, egyúttal kérdés esetén 
kérem, forduljanak bizalommal dr. Takács Ádám szakmai igazgatóhelyettes úrhoz a 06 (34) 795-238-as 
vagy a +36 (30) 320-2221-es telefonszámon, illetőleg az adam.takacs@kk.gov.hu elektronikus 
elérhetőségen. 
  
Mindenki vigyázzon magára, és mind vigyázzunk egymásra! 
  
Tisztelettel: 
  
Vereckei Judit Igazgató Asszony nevében és megbízásából: 
  
  

dr. Takács Ádám 
szakmai igazgatóhelyettes 
  
Tatabányai Tankerületi Központ 
2800 Tatabánya, Győri út 29. 
Telefon: +36 34 795 238 
Mobil: +36 30 320 2221 
E-mail: adam.takacs@kk.gov.hu 
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