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PROTOKOLL 

A NYÍREGYHÁZI EGYTEM EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMNAK ISKOLÁRA, 

ISKOLAHASZNÁLÓKRA (DIÁK ÉS SZÜLŐ), AZ INTÉZMÉNY ALKALMAZOTTAIRA (PEDAGÓGUS ÉS ADMINISZTRATÍV-

TECHNIKAI DOLGOZÓ) VONATKOZÓ, A KORONAVÍRUS („COVID - 19” - ES) JÁRVÁNYVESZÉLY ELLENI PREVENTÍV 

MEGELŐZÉSÉRE, AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE, AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁRA, A TANÍTÁS ÉS TANULÁS 

ÁTALAKÍTÁSÁRA ÉS BEVEZETÉSÉRE TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS PROTOKOLLJA (ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK ÉS 

ELJÁRÁSREND) 

 

8. AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSÉNEK FORMÁI ÉS RENDJE 

 

8.1. Az EMMI – protokoll ajánlása 

 

− Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba 

kerül a részére előírt karantén időszakára.  

− Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az 

oktatásban.  

− A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 

érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni” 

 

8.2. Az Eötvös – protokollja  

AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSÉNEK FORMÁI ÉS RENDJE AZ EÖTVÖS 

GYAKORLÓISKOLÁBAN 

− Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki maga vagy vele egy háztartásban élő 
hozzátartozója a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik 
tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 
légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 
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vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi 
igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak 
tekintjük.  

− Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 
karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

− Orvosilag igazolt allergiás betegek tüneteik mellett (köhögés/tüsszögés) is 
látogathatják az iskolát. 

− Betegség után, az iskolába a gyermek kizárólag olyan orvosi igazolással térhet 

vissza, mely bizonyítja, hogy a gyermek közösségbe mehet. 


