
A szászországi általános iskolák, 

speciális iskolák 1-4. osztályos, 

valamint a szellemi fejlődést támogató 

iskolák alsó tagozatos diákjainak  

szülei részére 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szülők! 

 

2020. 05. 08-án levélben fordultam Önökhöz és tájékoztattam Önöket arról, hogy az 

óvodákat, valamint az általános iskolákat  és speciális iskolák 1-4. osztályait újra 

megnyitjuk és visszatérünk egy korlátozott rendszeres működéshez. Ezzel a 

gyermekeink ismét járhatnak iskolába. 

Azóta sok szülő keresett meg bennünket, egyesek az iskolák megnyitásával 

kapcsolatosan további követeléseknek adtak hangot, mások aggodalmaikat 

fogalmazták meg. Szeretném biztosítani Önöket arról, hogy minden beérkező  

észrevételt, követelést, de aggodalmat is meghallgatunk és mérlegelünk.  

A korona-pandémia még hónapokig foglalkoztatni fog minket. Ezért újra és újra 

mérlegelnünk kell a helyzetet. 

Ez vonatkozik a Lipcsei Közigazgatási Bíróság egyik aktuális ítéletére is. Az egyik 

lipcsei általános iskola 7 éves diákjának szülei sürgősségi eljárásban fordultak a 

Közigazgatási Bírósághoz a szászországi iskolák újranyitása ellen. A bírósági 

határozat csak az érintett diákra és az ő iskolájára vonatkozik.  

Őszintén bevallom, nagyon sajnálom ezt a döntést. Mindenesetre felül fogjuk 

vizsgáltatni a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósággal. A döntés ellenére is kitartunk az 

iskolák megnyitása mellett. Azoban az átalános iskolás valamint a speciális iskolák 

alsó tagozatos tanulóinak szülei megkapják a lehetőséget, hogy 2020 június 5-ig 

szabadon eldöntsék, hogy gyermekük az iskolakötelezettséget személyes iskolai 

jelenlét vagy otthoni tanulás formájában teljesíti.  Ezzel figyelembe vesszük mind a 

Lipcsei Közigazgatási Bíróság ítéletét, mind az alsó tagozatos diákok érdekeit. 

Továbbra is az a véleményünk, hogy a koncepció, amit az óvodák, általános iskolák  

és speciális iskolák 1-4. osztályainak újranyitásával kapcsolatban kidolgoztunk, a 

megfelelő mód, hogy a fertőzés elleni védekezést a korosztálynak megfelelően 

megvalósítsuk. Egyben megadjuik a lehetőséget a gyermekeknek, hogy éljenek az 

oktatáshoz való deklarált jogukkal. Nem szeretnénk, ha éppen a gyermekek 

lennének a járvány vesztesei. 

Az általános iskolás korú gyerekek még nem képesek arra, hogy a távolságtartási 

szabályokat az egész tanítási nap folyamán betartsák. Ezért az iskolák 



újranyitásának feltétele, hogy a különböző osztályokba járó gyerekek ne 

keveredjenek egymással. A merev osztályok koncepiója lehetővé teszi, hogy egy 

esetleges fertőzés esetén visszakövethető legyen, hogy kikkel érintkezett a fertőzött 

személy. Egy másik feltétel az Egészségi igazolás. Gyermekek csak akkor vehetnék 

részt a tanítási órákon, ha sem ők maguk, sem a velük egy háztartásban élő 

személyek nem mutatják a Covid-19 betegség tüneteit. 

Tudjuk, hogy nagyon szigorúak a szabályok, amelyek betartását elvárjuk Önöktől. 

Ezeket még egyszer összefoglaltuk a levelünkhöz csatolt mellékletben. Ezek az új 

dolgok Önöknek, mint szülöknek plusz feladatokat jelentenek. Kérjük, hogy 

járuljanak hozzá ezen előrások feltétlen betartásához. Ennyivel tartozunk az iskolai 

közösség egészségvédelmének. Minderre az Önök gyerekei, valamint a tanárok, 

nevlők, óvónők érdekében van szükség. Csak az Önök következetes 

együttműködésével kerülhetők el az esetleges kellemetlenségek az Önök, 

gyermekeik és minden érintett számára. Ezek az intézkedések egyidejűleg lehetővé 

teszik a családok oly régóta várt tehermentesítését.  

 

Ezen kívül kérjük Önöket, hogy a “merev csoport” koncepióját ültessék át a magán- 

és munkahelyi kapcsolataikra is. Kérjük, hogy továbbra is csökkentsék a szociális 

érintkezéseket. Például csak a gyermek osztályába járó barátokkal találkozzanak. 

Mindez segít megvalósítani a gyermekek lehető legjobb oktatását és felügyeletét. A 

gyermekeink egészségéért és oktatásáéert.  

Köszönöm a felelősségteljes együttműködéüket. 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Christan Piwarz 

 

Melléklet 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naponta aláírandó Egészségi igazolás 

 

Gyermekük iskolájától időközben már megkapták a tájékoztatást, illetve a napota 

aláíranó Egészségi igazolás nyomtatványt. Ezzel kapcsolatvban az alábbiakra 

szeretnénk felhívni a figyelmet: 

 Agyon fontos, hogy az Egészségi igazolást minden nap írják alá, ez a feltétele 

az iskola látogatásának. 

 Kérjük, az igazolás aláírását iktassák be az iskolába előtti teendők közé és 

minden nap minden nap küldjék be a gyerekkel az iskolába - pélául egy 

“ingázó mappa” formájában. 

 2020 május 25-től kezdve az iskola nem engedheti be a gyereket, ha az 

aktuális napi aláírás hiányzik és ilyen esetben a szülők kötelesek azonnal a 

gyermekért menni az iskolába. Amennyiben a szülők nem mennek a 

gyermekért, az iskola értesíti a gyermekvédelmi szerveket, - ami végső 

esetben a gyermek gyermekotthoni elhelyezésével járhat. 

 Ön, mint szülő köteles valósághűen igazolni, hogy sem a gyermek, sem a 

vele egy háztartásban élő családtagok nem mutatják a Covid-19 betegség 

jeleit. Orvosi igazolásra nincs szükség. Az Ön által észlelt tünetekről van szó. 

 Amennyiben az iskolában jelennek meg a gyermeknél a Covid-19-betegség 

tünetei, az iskola köteles azonnal értesíteni a szülőket és megkérni, hogy 

haladéktalanul vigyék haza a gyermeküket. 


