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Miskolc/ Bőcs, 2020 05  26  

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 

Tisztelt Intézményvezető Úr! 

  

I.            Beiskolázással kapcsolatos információk 

Az általános iskolai beiratkozást követően a Kréta-rendszerben újabb szakasz következik 

a határozatok kinyomtatása után: az adatok előkészítése a KIR szinkronizációra. Kérjük, 

figyeljenek arra, hogy az előkészített állomány pontos adatokat tartalmazzon. A KIR 

leterheltsége miatt a szinkronizációs folyamat lelassult, ezért nem gond, ha a korábban 

megküldött határidőre nem sikerül a feltöltés, de kérjük ne feledkezzenek meg arról, hogy e 

feladat alól senki nem mentesül. 

Amennyiben a kiküldött határozatok ellen fellebbezni kíván a szülő/gondviselő, úgy 

kérem tájékoztassák őket, hogy a fellebbezést tankerületi igazgatónak címezve, az érintett 

iskolában szükséges benyújtani. Kérem, gyűjtse össze a benyújtott kérelmeket, és 

tájékoztassa az iskola tanügy-igazgatási referensét a további teendők megbeszélése 

érdekében. 

Amennyiben újonnan jelentkezek körzetes első osztályba beiratkozni kívánó 

gyerekek, úgy az Adatszolgáltatás menüben vissza kell nyitni a beiratkozási felületet, és új 

tanulóként szükséges a rendszerbe történő felvitel. Kérem, ilyen esetben szíveskedjen 
tájékoztatni Kőrösyné Perényi Andrea kolléganőnket. 

Kérem, készüljenek arra, hogy a középfokú beiskolázáshoz kapcsolódó másodfokú 

határozatokat várhatóan pénteken, de legkésőbb június 2. napján tudják elvinni a 

Tankerületből. A további eljárást a tavalyi évhez hasonlatosan történik. A konkrét időpontról 

értesíteni fogjuk Önöket. A diákok beiratkozására a Kréta rendszer használatával kell sort 
keríteni. 

II.         Iskolai épületben helyiségek bérbeadásával kapcsolatos információk 

A Klebelsberg Központ középirányítói tájékoztatása alapján  2020. június 2. napjától ismét 

bérbe adhatók az iskola helyiségei. A meglévő bérleti szerződéseket felül kell vizsgálnunk, 

tekintve, hogy a koronavírussal összefüggő óvintézkedések, fertőtlenítés szabályait be kell 

építenünk a szerződésbe. Ez egyeztetést igényel, ezért kérem, megkeresés esetén azonnal 

jelezzen a bérleti szerződéses ügyintézőnek (06-46/795-229), hogy megbeszélhessék a 
további teendőket, szükséges módosításokat. 

Kérem, számítson arra, hogy a helyiségeket a bérbeadónak kell fertőtlenítenie, ugyanakkor  a 

bérlés ideje alatt használatos (foglalkozások/edzéshez szükséges) védőfelszerelésekről 
(maszk, kesztyű) a bérbevevőnek kell gondoskodnia. 

  

A fentiek értelmében az iskolai tornatermek mellett a kollégiumi szobák is 

bérelhetők (pl. bentlakásos tábor céljaira). Továbbra is él az a megkötés, hogy szobánként 

max. 1 fő helyezhető el. Ebben az esetben is a szobák és a közösségi helyiségek fertőtlenítése 

az intézmény feladata. 

Kérem, az intézményhasználat növekedése okán felmerülő fertőtlenítési, takarítási rendet 

gondolja át, és a koronavírushoz kapcsolódó higiéniai szabályok betartására fokozott figyelmet 
fordítson. 
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A többlet tisztítószer ill. védőeszköz igényt a ticketing rendszeren keresztül szükséges 

jelezni a Tankerület felé. 

III.        Tanítási év végéhez kapcsolódó információk 

Június 2. napjától a tanítási év végéig továbbra is él a digitális oktatási rend, de lehetőség 

nyílik arra, hogy tanulói igény esetén az iskolában tartózkodó diákok számára tanórán 

kívüli foglalkozásokat biztosítsanak: így különösen ajánlott a digitális oktatásban 

hátrányokat felhalmozó diákok számára a korrepetálás, felzárkóztatás, kompetenciafejlesztés. 

Tájékoztatom, hogy a szülőket iskolai jelenlétre nem lehet kötelezni, de ha van gyerek az 

iskolában, akkor számára biztosítani kell a foglalkozásokat, és segíteni a digitális oktatásban 
való részvételét. 

Az iskolában lévő gyerekek számára foglalkozásokat tartó pedagógusok tevékenységét 

a Kréta rendszerben kell adminisztrálni. Javasolt új csoportok létrehozása 

csoportnaplóban, melyhez új egyedi napirendet szükséges készíteni. A megtartott 

foglalkozásokról a csoportnaplót vezetni kell. Kérem, fordítson figyelmet arra, hogy a digitális 

oktatásban nem vagy csak néhány óraszámban részt vevő kollégák tartsák ezeket a 

foglalkozásokat, ügyeletet. Fontos elvárás, hogy a kollegák az arányos munkaterheléssel 
végezzék feladataikat. 

A Klebelsberg Központ középirányítói tájékoztatása alapján  az iskolák továbbra sem 

szerveznek hagyományos ballagási ünnepséget, azonban igény esetén lehetőség van arra, 

hogy a nyolcadikos diákok és két szülőjük részt vegyen egy búcsúztatón (akár 

búcsúztató beszéddel az igazgató vagy alsóbb évfolyamos diák részéről). A kiscsoportban, 

legfeljebb osztályszinten megtartott búcsúztató körülményeire is kiemelten betartandók a 

védőfelszerelésekre, távolságtartási szabályokra, a koronavírus miatti fokozott higiéniai 
feltételek biztosítására vonatkozó követelmények. 

 

Tájékoztatom, hogy amennyiben úgy ítéli meg, a fenti szabályok szigorú megtartása 

mellett bizonyítványosztásra is sor kerülhet legfeljebb osztályonkénti beosztással, 
egymástól elkülönített csoportokban, lehetőség szerint az iskola udvarán. 

A táborokkal kapcsolatosan és az új tanév előkészítéséhez kötődő feladatokról a későbbiekben tájékoztatom. 

Köszönöm munkáját! 

Köszönettel: 

dr. László István 

tankerületi igazgató nevében és megbízásából 

Tisztelt Igazgató Asszony! 

Tisztelt Igazgató Úr! 

  

A tegnap délután (17 óra 37 perckor) megküldött tájékoztatásomhoz kapcsolódóan az alábbi 

kiegészítéseket teszem: 
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1. A kollégiumok kizárólag 2020. június 15. napja után "nyílhatnak meg", vagyis csak 

június 15. napja után  lehet lakhatási céllal is vendégeket, tanulókat (sportolók), 

bérlőket fogadni. 

2. Az Erzsébet táborok szervezése kapcsán változás a korábbiakhoz képest, hogy nem 

kötelező betartani a 10 fős létszámlimitet, de erősen ajánlott. Ha tehát egy turnusra 

12 gyermek jelentkezett, nem szükséges kettő 6 fős csoportot szervezni, maradhatnak 

egy csoportban is. 

Üdvözlettel: 

  

dr. László István 

tankerületi igazgató 
  
Miskolci Tankerületi Központ 

3527 Miskolc, Selyemrét út 1. 

telefon: +36 70 382 5926 

e-mail: istvan.laszlo2@kk.gov.hu 
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