
 
 
                  Kelt 2020. április 27. 
 
 
Igen tisztelt Szülők, igen tisztelt Jogi képviselők! 
 
Az elmúlt hetek különösen Önöknek külön megterhelést jelentettek. Önök közül sokan 
otthonról kellett, hogy hivatásukat kifejtsék. Ugyanakkor az iskolai rendszer üzemét 
kikapcsolták és távoktatásra, ill. távtanuásra állították át. Ez döntés sem a szövetségi 
kormánynak, sem nekem, mint a tárca illetékesének nem volt könnyű. Azonban ez a 
lakosság és mindenki számára, aki az iskoláinkban tanul és tanít, elengedhetetlenül 
szükséges volt. 
 
Nekünk rövid idő alatt sikerült a távtanulás mintáját kifejleszteni, és azon voltunk, hogy 
minden tanuló digitális felszerelését megjavíthassuk és a digitális tanulási és tanítási 
terveket hozzáférhetővé tegyük. A meghiúsult iskolai utazások és iskolai rendezvények 
érdekében szükség-alapítványt hoztunk életbe, hogy ezzel is támogathassuk a szülők és 
jogi képviselők visszafizetetlen sztornó-költségeit. És kidolgoztunk egy mintát is a 
koronavírus idejében megtartandó érettségi- és záróvizsgákra. 
 
Az iskola merőben több, mint csupán a tanulás színhelye. Az osztályokban a szociális 
kapcsolatok és barátságok felettébb fontosak, éppúgy, mint a gyerekek és a fiatalok és az 
illetékes tanítónő, ill. tanító közötti kapcsolattartás. Mindez fontossá teszi a társadalmunk 
számára az iskola kinyitását. 
 
Április eleje óta figyelemmel kísérjük a fertőzések számának a megszilárdulását. A közélet 
és a gazdasági élet számos terepén most azon vagyunk, hogy új „normális helyzetet“ 
teremtsünk s hogy újra munkába állhassunk. Mély megfontolás után, valamint a szövetségi 
kancellárral és az egészségügyi miniszterrel folytatott egyeztetés után itt az ideje annak, 
hogy az iskolarendszer terén megtegyük a következő lépést.  
 
Ennek érdekében egyértélmű haditervet állítottunk fel, ami következő sarkalatos pontokra 
támaszkodik: 
 

• Nem nyitunk ki minden iskolát egyszerre. 
- Először azoknak az idősebb diákoknak nyitjuk ki az iskolájukat, akiknek 

záróvizsgát kell tenniük. Május 4-tól kezdve a szakiskolák utolsó évét látogató, 
összes érettségi előtt álló diák visszatér az iskolába. 

- A második lépésre május 18-án kerül sor: ez minden 6-14 éves tanulót érint, tehát 
az elemi iskolák, általános középiskola alsó tagozatát, az új középiskola tanulóit és 
a gyógypedagógiai iskolák tanulóit. 

- Amennyiben jól mennek a dolgok és a járvány nem terjed tovább, akkor június 3-
án jön az iskolai újranyitás 3. fokozata. Akkor nyitják ki kapuikat a technikumok, az 
általános középiskola felső tagozata, valamint az ipari középiskolai felső tagozata 
és az ipari tanulók közép- és felső tagozata. 

  
A második és harmadik lépés egy pénteki napon kezdődik, a tantestület konferenciájával, 
hogy kellően előkészíthesse a diákok számára az egy hét múlva esedékes  iskolakezdést. 



• Az iskolai üzemet következő öt elvnek megfelelően fogják megszervezni: 
 
1. Megritkítják a műszakokat 
2. Tananyag: a kevesebb többet ér 
3. Szemmértékkel kell a teljesítményt megítélni 
4. Be kell tartani a higiéniai előirásokat  
5. Különös személycsoportokkal kivételt kell tenni. 
 
Megkértem az iskolák igazgatónőit, ill. igazgatóit, hogy gondoskodjanak a műszakok 
beosztásáról  

- az elemi iskolák 
- az új középiskolák és 
- az általános középiskolák 
- tanulóit illetően május 4-ig és 
- a többi tanulót illetően május 15-ig. 

 
Így Önöknek lesz elég ideje arra, hogy megszervezzék a munkanapjaikat és családjukkal 
együtt ráhangolódhassanak az új adottságokra. Minden egyéb felvilágosítást Önök 
közvetlenül gyermekük iskolájától kaphatnak. 
 
Az iskolát látogató gyereknek érdekében az iskola üzem szakaszonkénti felvevésekor 
gondoskodunk arról, hogy betartsák a szigorú higiéniai előírásokat. Azonban, amennyiben 
Önök gyermekük egészsége miatti aggályukból kifolyólag nem óhajtják, hogy gyermekük 
visszatérjen az iskolába, akkor ezt felmentésként tartjuk számon. Kérjük, hogy közöljék 
ezen óhajukat az iskola vezetőségével, ill. az osztályfőnökkel ; ebben az esetben 
gyermekük a mindenkori tananyaggal otthon foglalkozhat. 
 
Jól tudjuk, hogy ez az út a kés fokán egyensúlyozó menetet jelent. Ez az egészség 
védelme és gyermekeink és az ifjúságunk kiképzési- és foglalkozási esélyével szembeni 
kötelesség közötti, rövid- és hosszú távlatú mérlegelés, amit nekünk kell biztosítanunk. 
Kérjük Önöket, hogy támogassanak minket ebben, hogy ez az út a sikerhez vezessen. 
 
Ezzel Önöknek és családjuknak a lehető-legjobbakat kívánom. Közös erővel sikeresen 
megoldjuk azt a feladatot, hogy gyermekeinket és az ifjúságunket kellően felkészíthessük 
a jövőre. 
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