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A 2022. tavaszi félévben gyakorlatra készülő tanárszakos hallgatók számára

Kedves Hallgatók!

Tudjuk, hogy Önök számára is számos nehézséget okoz a jelenlegi járványhelyzet. Ezért külön köszönjük, elismerésünket
fejezzük ki azoknak, akik a jelenlegi körülmények között is a legjobb tudásuk szerint, maximálisan helytállnak a
tanulmányaikban.
Amint Önök is értesülhettek arról, az állami köznevelési és felsőoktatási intézményekben foglalkoztatottak számára
jogszabály teszi kötelezővé a koronavírus elleni védőoltás felvételét, ez alól csak azok mentesülnek, akik orvosi igazolással
alátámasztva egészségügyi okok miatt nem kaphatják meg az oltást. Ez a központi szabályozás a ELTE-re is vonatkozik.
Az ELTE a hallgatóknak is határozottan javasolja az oltás felvételét, és felhívja a figyelmüket arra, hogy gyakorlatokon levő
hallgatókra a gyakorlóhelyük szabályozása érvényes. Az ELTE Járványügyi és Operatív Koordináló Testületének
szabályozása szerint: „Az Egyetem felszólítja a hallgatókat is, ha eddig nem tették, oltassák be magukat. Felhívja a hallgatók
figyelmét arra, hogy az egészségügyi és szociális intézmények, más állami és önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai
számára kötelező a koronavírus elleni védőoltás felvétele, és bármely más munkáltató is kötelezően elrendelheti
munkavállalói számára azt. Ilyen munkahelyen szakmai gyakorlatot akkor teljesíthet a hallgató, ha maga is felvette a
védőoltást, és azt igazolja a gyakorlóhely szabályai szerint. Az Egyetem nem gondoskodik más – az oltást elő nem író –
gyakorlóhely kijelöléséről. A hallgató az oltás felvételével nemcsak maga, hallgatótársai, hanem azoknak az oktatóknak a
védelmét is szolgálja, akik miatt Egyetemünket választotta további életútja megalapozásához.”
(https://www.elte.hu/dstore/document/7258/ELTE-JOKT-2021-11-04.pdf)
A fent leírtak alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022. tavaszi félévben is a gyakorlóhelyre vonatkozó szabályozás szerint
lehet elkezdeni a gyakorlatot. A Tanárképző Központ nem részesítheti kivételes eljárásban a be nem oltott hallgatókat,
nem helyezi át őket másik intézménybe az előzetes beosztásukhoz képest, ezt a hallgató sem kezdeményezheti, és arra
sincs lehetőség, hogy jelenléti oktatást folytató gyakorló- vagy partnerintézményben az oltatlanság miatt bármely hallgató
online végezze a gyakorlatát.
A visszajelzések és a felmérések eredményei alapján örömmel tapasztaljuk azt, hogy a hallgatóink nagyon nagy része élt
az oltás lehetőségével, mindenki számára ezt az utat ajánljuk.
Köszönjük együttműködésüket.
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