
Az emberi er~forr~sok minisztere 

21./2021. (1V!6) EMMI hat~rozata 

a k~znevel~si int~zm~nyek m~k~d~s~t ~rint~ egyes 
tov~bbi vesz~lyhelyzeti int~zked~sekr~l 

A kataszrfavdclmr5! ~s a hozzi kapcsold cgyss t~rvnyek mdosit~sir~l sz5l6 201 1 .  ~vi 
CXXVIII. t~rv~ny 5 1 .  $  (4) bekezd~s a) pontj~ban meghat~rozott hat~sk~r~mben elj~rva - figyelemmel 
a vesz~lyhelyzet kihirdet~s~r~l ~s a vesz~lyhelyzeti int~zked~sek hat~lybal~p~s~r6l sz~l 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendeletre a k~vetkez~ hat~rozatot hozom: 

I .  A  nemzeti k~znevel~sr~l sz~l~ 201 1 .  ~vi CXC. t~rv~ny (a tov~bbiakban: Nkt.) 7. & (1) bekezd~s I) 
pontj~ban foglalt int~zm~ny kiv~tel~vel a k~znevel~si int~zm~nyek m~k~d~si rendj~t - a k~znevel~si 
int~zm~nyekben, a szakk~pz~ int~zm~nyekben, valamint a feln~ttk~pz~sben a rendes oktat~sra t~rt~n~ 
visszat~r~sr~l ~s ~vod~kban elrendelt rendkiv~li sz~net megsz~ntet~sr~l sz~l~ korm~nyrendeletben (a 
tov~bbiakban: Rendeiet) fogiaitak aiapj~n - a koverkez~k szerint hat~rozom meg. 

2. A tantermen kiv~li, digit~lis munkarend szerinti nevel~s-oktat~s feladatell~t~s~nak megszervez~se, 
illetve ellen~rz~se azon ~vfolyamok kapcsan, amelyek tekintet~ben a Rendeletben rendes munkarend 
nem ker~lt el~ir~sra - a k~znevel~si int~zm~nyek vezet~inek feladata, oly m~don, hogy a k~znevel~si 
int~ymnnhon tmntmnnr~he»n 

f t  

a) az int~zm~ny vezet~je, illctvc a tagint~zm~ny-vezct~ s hclycttcsci k~z~l legal~bb cgyik~knck 
vagy 

b) ha az int~zm~nyben, tagint~zm~nyben a vezet~i megbiz~ssal rendelkez~k l~tsz~ma, illetve a 
vezet~k betegs~ge vagy m~s okb~l val tvoll~te nem teszi lehet~v~ az a) alpontban foglaltak 
teljesit~s~t, a k~znevel~si int~zm~ny szervezeti ~s m~k~d~si szab~lyzat~ban meghat~rozott 
helvettesit~si rendben kijel~lt szem~lynek 

munkanapokon, munkaid~ben az int~zm~nyben, tagint~zm~nyben kell tart~zkodnia. 

3. Ha a sz~l~ ig~nyli, a tanul~k fel~gyelet~t 2021. m~jus 10. napjig az ~ltal~nos iskola 5-8. 
~vfolyamain meg kell szervezni. 

4. A 2021 .  m~jus-Junius ~rettsegr vuzsgakra, valammnt a szakmat vzsgakra t~rt~n~ felk~sz~l~s c~lj~b~l 
az int~zm~nyvezet~ d~nt~se alapj~n--egy~ni ~s kiscsoportos konzult~ci~k, gyakorlati foglalkoz~sok 
megszervez~se az eg~szs~gv~delmi int~zked~sek szigor~ betart~sa mellett a tantermen kiv~li, digitalis 
munkarend ideje alatt is lehets~ges. 

5. A koll~giumokban 2021. m~jus 10. napjiig lakhat~st az int~zm~nyvezet~ enged~lyezhet a 2021. 
tavaszi ~retts~gi vizsgaid~szakban ~retts~giz~, valamint az ~ltal~nos iskola 1-4. ~vfolyamos tanul~i, 
tov~bb~ azon tanulk sz~m~ra, akiknek k~l~n~s m~lt~nyl~st ~rdeml~ szem~lyi k~r~lm~nyei ezt 
indokolj~k. 

6. 2021. m~jus 10. napj~ig a koll~gium helyi pedagogiai programja szerinti koll~giumi nevel~st a 
tantermen kiv~li, digit~lis munkarend koll~giumokra helyi szinten adapt~lt elvei szerint kell 
megszervezni, 
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7. A versenyszer~en sportol~k r~sz~re a sporttev~kenys~g~kre figyelemmel speci~lis szolg~ltat~sokat 
nyujto, jovahagyott koliegiumi neveiesi programmai rendeikezo intezmeny 2u2i . majus i. napjaig 

a) a sportfoglalkoz~sokat, edz~seket legfeljebb tizf~s csoportokban tartja meg, 
b) a sportkoll~giumi elhelyez~st ~s ~tkeztet~st legfeljebb tizf~s csoportokban biztositja. 

8. A koll~giumok 2021. m~jus 10. napjt~l rendes munkarendben m~kodnek, minden tanul sz~mara 
biztcsitj z la!hat~st ~s megtartjk a k!!~giumi fog!lkczisokat 

9. A pedagogiai szakszolg~lati int~zm~nyek ~s az utaz~ gygypedagogusi, utaz~ konduktori h~lozatok 
tev~kenys~g~ket 2021. m~jus 10. napj~ig els~sorban a szem~lyes tal~lkoz~st helyettesit~, a helyi 
viszonyokhoz igazodd alternativ technikk alkalmaz~s~val val~sitj~k meg, ezt k~vet~en a rendes 
munkarendben l~tjk el. 

10. A k~znevel~si int~zm~nyek m~k~d~s~t ~rint~ egyes vesz~lyhelyzeti int~zked~sekr~l sz~l6 17/2021. 
(II. 5.) EMMI hat~rozatot, a k~znevel~si int~zm~nyek ~ltal vesz~lyhelyzet idej~n biztositott 
gyermekfel~gyeletr~l sz~l6 18/2021. (II. 6.) EMMI hat~rozatot, valamint a k~znevel~si int~zm~nyek 
m~k~d~s~t ~rint~ egyes vesz~lyhelyzeti int~zked~sekr~l sz~l~ 17/2021. (II. 5.) EMMI hat~rozat 
mdosit~saroi szoio 20202i.(iv. i . )  Eii hat~rozatot visszavonom. 

1 .  Elrendelem e hat~rozat 2021. ~prilis I9. napjt~l t~rt~n~ v~grehajt~s~t.. 

Budapest, 2021. ~prilis ,¢." 
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