
Kedves szülők, diákok, csoportvezetők és oktatók! 

 

E tanév eleji körlevelünkben jeleztük, hogy a járványügyi viszonyoktól függően a tanév során 

számolnunk kell a helyszíni oktatás átmeneti felfüggesztésének lehetőségével. Ezt a döntést egyelőre 

nem kellett mind az öt tagiskolánkban egységesen meghoznunk, azonban sajnálatos módon néhány 

helyszínen már elkerülhetetlenné vált, mégpedig Münchenben, Nürnbergben és (részben) 

Burghausenben. 

 

A legújabb németországi szigorítások jelenleg nem (vagy csak kis arányban) vonatkoznak a tanügyi 

intézményekre. A Bajorországi Magyar Iskola (BMI) keretében zajló foglalkozások a bajor tanügyi 

előírások szerint magán oktatási tevékenységnek minősülnek. Ezért az állami vagy városi hivatali 

utasítások mellett a döntés saját illetékességben történik. 

 

Azon tagiskoláinkban, ahol a távoktatás beindítása szükséges volt, a változtatást egyelőre e naptári év 

végéig tervezzük. Érintett tagiskoláink készek, hogy megfelelő járványügyi feltételek esetén azonnal 

visszatérjenek a helyszíni oktatáshoz. Mindannyian pótolhatatlannak tartjuk a személyes találkozás 

varázsát és érzelmi hatását. Számítunk a szülői közösség megértésére, hiszen ilyen körülmények 

között nem lehetünk első sorban tekintettel családi, illetve személyes jellegű elvárásokra. 

 

A távoktatási üzemmód bevezetéséről vagy további elhalasztásáról szóló döntést a BMI 

szabályzatának (https://www.ungarisches-institut.de/sprachschule.html), valamint a járvány 

megnyilvánulásainak megfelelően a következő alapszempontok határozzák meg: 

 

1. A szülők, gyerekek és oktatók egészségi állapota: 

 

    a) hatványozott figyelem fordítandó a gyerekek esetleges krónikus betegségeire és 

 

    b) a más intézményben létfontosságú főállást betöltő pedagógusok veszélyeztetettségére 

 

2. A tagiskolák eltérő létszám- és terembérlési adottságai 

 

3. Az oktatási program megvalósíthatósága 

 

4. Minden érintett felelősségvállalása 

 

A fenti szempontok figyelembevételét ajánljuk a BMI keretén kívül tevékenykedő bajorországi 

hétvégi magyar iskoláknak is. 



 

Fontos követelmény a BMI számára összeállított és a tanév elején kibocsátott „Általános higiéniai 

előírások“ fegyelmezett betartása. Az online-oktatás és egyéb különleges szabályozások minél 

gördülékenyebb egyeztetéséhez és megvalósításához számítunk az iskolavezetők és a szülői 

közösségek, valamint a tagiskolák és a BMI-t fenntartó Müncheni Magyar Intézet Egyesület szoros 

együttműködésére. 

 

Elismeréssel adózunk a tanári karnak és a tagiskolák vezetőinek éppúgy, mint a szülőknek az online-

oktatás többletterhet okozó előkészítéséért és lebonyolításáért. 

 

Jó egészséget, eredményes munkát kíván 

 

a Müncheni Magyar Intézet Egyesület és a Bajorországi Magyar Iskola vezetősége 

 

2020. november 18. 


