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1. A digitális munkacsoport tagjai: 

 

 Agócs Attila igazgató  

 Szalai Bernát igazgató-helyettes  

 Koltai Eszter gyógypedagógus, ifjúságvédelmi felelős  

 Kalocsai Zoltán munkaközösség-vezető  

 Pető László rendszergazda  

 Kriszbacher Péter matematika és informatika oktató  

2. Felkészülés a digitális oktatásra: 

 Kötelező felületek: 

o KRÉTA rendszer 

o Intézményi G Suite for Education fiók illetve a hozzá kapcsolódó Tanterem 

alkalmazás 

 Használható felületek még: 

o Redmenta 

o Discord 

o Microsoft Teams 

o Facebook zárt csoport 

o Messenger 

 Tanulói elérhetőségek (e-mail..stb), eszközök felmérése, rögzítés a Kréta 

rendszerben. 

Felelősök: Osztályfőnökök;  

 Gondviselők, szülők elérhetőségeinek összegyűjtése, rögzítés a Kréta rendszerben. 

Felelősök: Osztályfőnökök;  

3. G Suite for Education fiók illetve a hozzá kapcsolódó Tanterem alkalmazása 

iskolánkban. 

A G SUITE fiók előnyei a következők: 

 egész iskolára kiterjedő biztonságos levelezőrendszer 

 nagy biztonsággal rendelkező, az iskola vezetés által ellenőrizhető felület  

 korlátlan és biztonságos tárhely 

 biztonságos Google Tanterem intézményi szintű alkalmazása 

 biztonságos videó hívások a Hangouts Meet alkalmazással 
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 szülők részére tájékoztatók (összefoglalók) küldhetők 

 rendszergazdai (iskolai) felügyelet és segítségnyújtás (nincs elveszett email cím –

jelszó) 

 Nem a magán Google fiókot kell használni a Tantermek létrehozásásra! 

4. Intézményi GoogleTanterem (G Suite) alkalmazásának feladatai intézményünkben: 

 Az iskola vezetősége, a digitális és az oktatási munkacsoport egyhangúlag elfogadta, és 

bevezetésre ajánlotta a G Suite fiókhoz kapcsolódó alkalmazások használatát 

iskolánkban. 

A G Suite for Education egy olyan alkalmazásgyűjtemény, amely megkönnyíti a 

távoktatás lebonyolítását (például fájlmegosztás, beadandók és órai feladatok kezelése, 

videó tanóra létrehozása, intézményi levelezés, táblázatszerkesztés) 

 Feladataink: (jelenleg is folyamatban) 

o Minden oktató és tanuló számára intézményi email cím létrehozása 

(XY@lampingsuli.hu) 

Felelős: Pető László rendszergazda 

o Iskolai Classroom szerkezet kialakítása.  

Az osztályfőnökök a digitális munkacsoport segítségével létrehoznak 

osztályszintű tantárgyi, ill szakmai kurzusokat, amelybe meghívják az ott tanító 

kollegákat. 

Felelős: Osztályfőnökök, Pető László rendszergazda, Kriszbacher Péter 

informatika és matematika oktató, Kalocsai Zoltán mérnöktanár 

o Tanulók felvétele a kurzusokba.(meghívás vagy kurzuskód) 

5. Teendők a digitális oktatás alatt: 

 

 A tanulók tanulmányi előre haladásának ellenőrzése. 

 Az intézményi kurzusok aktivitásának nyomon követése. 

 Segítség nyújtás a tanulók és a kollégák számára. 

 Házifeladatok, értékelések rögzítése a Krétában. 

 Amennyiben lehetőség van rá, olyan projektfeladatokat kell adni, amelynek 

produktumát digitálisan el tudja juttatni a tanuló a oktatónak.  

 A digitális oktatás során is gondolni kell a differenciálás fontosságára, figyelembe kell 

venni az egyéni képességeket, a tanulási zavarokat, a sajátos nevelési igényt. 
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 Amennyiben a tanulóval az elektronikus kapcsolattartás nem lehetséges, úgy a feladatok 

kiadása postai úton levél formájában történik válaszboríték melléklettel. A 

tanulóknak válaszboríték segítségével lesz lehetősége a kitöltött feladatlapok 

megküldésére. 

 

Oktatásszervezési munkacsoport (OMt) 

 

OMt tagjai: 

1. Agócs Attila igazgató 

2. Kardné Tar Mária szakmai igazgató-helyettes 

3. Bakonyi Zoltánné osztályfőnöki mk. vezető 

4. Varga Mária DÖK segítő tanár 

5. Márton Lajos humán mk. vezető 

6. Csendes Gábor mk. vezető 

 

OMt feladata: 

• eltérő csengetési rend kialakítása, osztályok, vagy/és évfolyamok vagy esetleg elhelyezés 

szerint; 

Intézményünkben párhuzamosan folyik az elméleti és a gyakorlati oktatás, valamint 

nagyméretű közösségi terekkel rendelkezünk, ezért a csengetési rend módosítása nem 

szükséges. Az osztályokat évfolyamonként (nappali és esti munkarendre egyaránt 

vonatkozóan) heti bontásban havonta egy héten keresztül hagyományos munkarendben 

oktatjuk a vészhelyzet megoldására alkalmas nagyobb tantermeinkben, ahol az 1,5 m-es 

távolságot tudjuk tartani a tanulók között. 

• gyakorlat szervezése (tömbösítés, egyéni képzési utak lehetőségei); 

Az általános intézkedési tervben foglaltak szerint kell eljárni. 

- A szakmai gyakorlati képzés megvalósításának módjáról a gyakorlati munkahelyek 

tájékoztatása megtörtént az „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során 

történő megszervezéséhez” dokumentum alapján.  

- Az évfolyamonkénti beosztás szerint tájékoztatjuk a gyakorlati képzőhelyeket a digitális 

tanrendre való átállásról. 

• étkezés rendjének ütemezett meghatározása; 

Az étkezők létszáma nem haladja meg a 10 főt, külön intézkedés nem szükséges. 

• a tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje; 
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Az általános intézkedési tervben foglaltak szerint kell eljárni. A közösségi terek használatát 

minimalizáltuk az osztálytermi oktatás kialakításával. A tanulók a szünetekben is az adott 

tanteremben tartózkodhatnak – folyamatos szellőztetés mellett. Az ügyeleti beosztás alapján az 

oktatók ellenőrzik a fentiek betartását. A fertőtlenítést, takarítást a takarítási napló tartalmazza, 

amelyért a takarító és a gondnok felel. 

• az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása; 

A rendezvények, műsorok lehetőség szerint szabad téren kerülnek megrendezésre. 

Amennyiben az időjárás nem teszi ezt lehetővé, abban az esetben az online teret használjuk. 

• szülői tájékoztatók, értekezletek rendje;  

A kapcsolattartás elsősorban telefonon, illetve online felületen folyik. Személyes kontaktus 

fogadóóra keretében, előre egyeztetett időpontban. Osztályszintű szülői értekezlet 

összehívását csak nagyon indokolt esetben tartunk elfogadhatónak, természetesen az előírások 

betartásával. 

• az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára, 

Szülői kérelem, orvosi igazolás alapján biztosítjuk az online oktatást a tanulónak. 

Az oktatásszervezési munkacsoport feladatai során figyelembe veszi a következőket: 

- Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, 

nyelvi órák szintek szerint) szervezését most mellőzzük, illetve digitális platformra 

helyezzük. 

- Részleges digitális munkarend kialakításával csökkentjük szükség szerint a nagy 

osztálylétszámokat. (pl. A/B héttel az osztálylétszám felére csökkentését: 1 hét iskolai 

oktatást felváltja 1 hét digitális feladatvégzés.) 

Csoportbontások 

 

9/A of. Vida Gáborné Dobossy Rita 

„A” csoport „B” csoport 

1. Babai Borostyán 

 2. Benedek Lili 

3. Bogdán Gréta Franciska 

4. Dörömböző Dominika 

5. Gőgös Amarilla Beatrix 

6. Habó Dominika 

7. Hajnal Cintia Szonja 

8. Herman Melinda 

1. Orsós Zsanett Klaudia 

2. Óvári Nóra 

3. Pál Míra 

4. Pandur Alexandra 

5. Pápai Barbara 

6. Pék Alexandra 

7. Radics Dominika Vanda 

8. Rózsa Diána 
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9. István Anna 

10. Kovács Lili 

11. Magyar Petra 

12. Makarész Alexandra 

13. Mányoki Fanni 

14. Marcsingó Dorina 

15. Nikolics Kármen 

16. Orsós Nikolett 

9. Sanyó Izabella Anikó 

10. Sárközi Dzsenifer 

11. Sike Johanna Jázmin 

12. Szabó Kata Szonja 

13. Szeredi Viktória 

14. Tratnyek Liliána 

15. Vangyila Roxána 

16. Zsalakovics Vanda 

 

10/A of. Márton Lajos 

„A” csoport „B” csoport 

1. Andik Korinna 

2. Bottka Ferenc Dominik 

3. Dalavics Angelika (évismétlő) 

4. Durgó Katalin 

5. Farkas Rebeka 

6. Horváth Levente 

7. Kerkuska István Károly 

8. Kósa Kitti Gabriella 

9. Magyarfi Lara 

10. Rózner Alexandra 

11. Szabó Luca 

12. Tóth Luca 

1. Balázs Kleopátra 

2. Böröcz Dominika 

3. Dankházi Mercédesz 

4. Ernst Alexandra 

5. Gál Fanni 

6. Jankó Dominika 

7. Keresztes Cintia (évismétlő) 

8. Kovács Lajos 

9. Paszterkó Lívia Beatrix 

10. Schmidt Georgina 

11. Szalai Edina Andrea 

12. Vajda Lilla 

13. Zeiders Sofia Daria 

 

11/A of. Csiffáry Zita 

„A” csoport - Építős „B” csoport - Fodrász 

1. Bálint Martin 

2. Bálint Tamás 

3. Kopitár Krisztián 

4. Kovács Ádám 

5. Kovács Miriam 

6. Kővágó Dominika 

7. Kustos Levente 

8. Palka Norbert 

9. Vajda Anita Petra 

1. Földházi Eszter 

2. Földvári Dominika 

3. Kerkuska Anna Júlia 

4. Keszi Zsófia Szabina 

5. Papp Lolita 

6. Papp Vivien Ramóna 

7. Szlobodics Flavió 

8. Vida Katalin 

9. Tóth Evelin Melissza 

 

9/1 of. Jezeri Tibor 

„A” csoport - angol „B csoport” - német 

1 Hampuch Márton 

2 Hunyadi Levente 

3 Farkas Alex Dávid 

4 Károlyi Ferenc 

5 Kiss Kevin 

6 Kondi Adrián 

7 Lendvai Bálint 

8 Nagy Erik Márk 

1 Ágoston Bálint Richárd  

2 Apáti Dominik 

3 Cseh Viktor  

4 Kelemen Szabolcs Gergő  

5 László Norbert  

6 Révész Bence  

7 Révész Roland 
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9 Nyerges Bálint 

10 Pápai Zsolt 

11 Tóth Tamara 

 

9/2 of. Takács Krisztián 

„A csoport” „B csoport” 

1. Bársony Péter 

2. Bencs Márkó 

3. Berkes Szabolcs 

4. Biró Kevin 

5. Boros Barnabás 

6. Czibula Bertalan 

7. Csoknyay Márk 

8. Farkas Tamás 

9. Gergó Nimród 

10. Györék Bence 

11. Héjjas Bence 

12. Ignácz Tibor 

1. Kaulich Dávid 

2. Kecskés Szilveszter 

3. Kerék Bálint 

4. Kiss Bálint 

5. Kiss Márk 

6. Kozma András 

7. König Adrián 

8. Orsós Norbert 

9. Orsós Roland 

10. Szabadi István 

11. Szabó Olivér 

12. Szolnoki Kevin János 

 

 

10/1 of. Wilhelm Márta 

„A” csoport „B” csoport 

1. Encenplenner András 

2. Kajetán Máté 

3. Körmendi Gábor 

4. Csonka Dániel 

5. Kondi Milán 

6. Mercz Márk 

7. Mercz Milán 

8. Nagy Tamás 

9. Vörös Viktor 

1. Bertalan Zsolt 

2. Ferencz Kristóf 

3. Horváth Benjámin 

4. Major Ákos 

5. Samu Márk 

6. Tölgyesi Dávid 

7. Vida Márió 

 

11/1 of. Kalocsai Zoltán 

„A” csoport - Központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő 

„B” csoport 

1. Fáth Henrik 

2. Ferencz Bálint 

3. Horváth Zétény 

4. Károlyi Balázs 

5. Pápai Csaba István 

6. Szabó Mihály Levente 

7. Szkulszki Dániel 

8. Turnár Patrik Dorián 

9. Virág Andor 

10. Zsalakovics Gergő 

1. Berkics Gábor Dominik - Festő, 

mázoló tapétázó 

2. Ősi Balázs - Festő, mázoló tapétázó 

3. Váradi Olivér - Festő, mázoló 

tapétázó 

4. Farkas János - Kőműves 

5. Orsós Bálint - Kőműves 

6. Steiner Benjamin – Kőműves 

7. Suta Kristóf Gábor - Ács 

8. Váradi Szilárd – Ács 

9. Bencs Márió - Asztalos 

10. Horváth Benedek - Asztalos 



 

 

8 

11. Lancsák Attila Péter- Asztalos 

12. Plántek Zoltán János - Asztalos 

13. Sánta Szabolcs - Asztalos 

  

 

EMt tagjai: 
1. Agócs Attila igazgató 

2. Szecskő Judit igazgató-helyettes 

3. Illés Bea iskolai védőnő 

4. Péter Balázs mk. vezető (testnevelés-biológia szakos) 

5. Vida Gáborné Dobosy Rita biológia-kémia oktató (vegyszerek) 

6. Szalainé Balogh Anikó gondnok 

 

1. Az Egészségügyi munkacsoport intézkedési terve  

 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében 

csak COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt.   

 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi 

tünetek legalább egyikét észlelik:  

- köhögés (száraz, ingerlő jellegű) 

- láz (37,5oC feletti testhő) 

- nehézlégzés 

- torokfájás 

- izomfájdalom 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

- émelygés, hányinger 

- hasmenés 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ 

területen/intézményben tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt 

fertőzés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

 

Teendők gyanús tünetek esetén: 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék az oktatónak.  

Ha a tanulónál a testhőmérséklet mérés lázat mutat (37,5oC feletti testhő) vagy a tanítás során 

a tanuló betegség tüneteit mutatja, a tanuló elkülönítésre kerül. A tüneteket mutató személyre 

az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és ideiglenesen el kell különíteni az 

intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy 

gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség takarítását végző személynek 

sebészeti maszkot, védőszemüveget vagy arcvédőt, gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell 
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viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, 

valamint a védőfelszerelés felvétele előtt, levétele után. Lehetőség szerint a tüneteket mutató 

személytől legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos 

szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése, aki a gyermek háziorvosával telefonos 

konzultál, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel rendelkező gyermek ne használja a 

tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, az iskola kisbuszával (amely a szállítás után teljes 

fertőtlenítés) szükség esetén mentővel szállítsák sebészi maszkban. 

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola elfogad. 

 

Javaslatok az osztályfőnököknek: 

- Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az 

iskolában javasolt védő intézkedésekről. 

- Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek elérhetőségéről (név, telefonszám) a 

kapcsolattartáshoz. 

- Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak 

a háziorvossal az iskolába járásról. 

- Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés 

lehetőségeit ( távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás). 

 

 Általános óvó-védő rendszabályok: 

- Szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor, 

étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor. 

- Kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett. 

- Tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a 

könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás. 

- Friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos 

szellőztetés a termekben, folyosókon. 

- Az osztályok a tanítás folyamán saját tantermi rendszerben tanulnak, vagyis minden 

osztály ugyan abban a tanteremben marad a nap folyamán (kivétel ez alól az 

informatika, idegen nyelv és testnevelés órák, illetve a gyakorlatok).  

- Tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba 

tartozó tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek. 
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- Olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, javasolt a 

maszk viselése ( pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás). 

- A tanórák alatt a tantermet csak a oktató engedélyével, nyomós indokkal lehet elhagyni. 

- A tantermeket lehetőség szerint a tanórák alatt is szellőztetni kell, de a szünetben 

mindenképpen. 

- Minden tanuló a saját tankönyveit és felszerelését használja, melyet a nap végén haza is 

viszi. Az iskolában ne hagyja a tankönyvei, az esetleges járványhelyzetre felkészülve. 

 

Mellékhelyiségek használata: 

- A tanulók kötelesek a számukra kijelölt osztályteremhez legközelebb eső 

mellékhelyiségeket használni.   

- A mellékhelyiségek használatát követően a kézmosás és kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ! 

Egy mellékhelyiségben egyidőben max. 3 fő tartózkodhat, kizárólag a rendeltetésszerű 

használat miatt.  

- A kihelyezett papír kéztörlőket használat után a kihelyezett kukákba kell dobni!  

- A dohányzás továbbra is tilos! 

 

Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok: 

- önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák tapogatásának 

kerülése, 

- sporteszközök rendszeres fertőtlenítése, 

- testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák, kerülni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat, 

- légúti fertőzések szaporodása ( téli hónapok) esetén maszk viselése javasolt, 

- fertőtlenítő takarítás során különös gondot kell fordítani a gyakran érintett eszközök, 

felületek fertőtlenítésére ( kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai 

eszközök, csaptelep, WC lehúzó). 

 

Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért? 

- A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. 

a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

- A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi 

szolgálattól, osztályfőnöktől, kollégiumi nevelőtől! 

- Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról! 
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- Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez 

nem lehetséges, viseljenek maszkot! 

- Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! 

- Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását! 

- Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség-

gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, 

vidámságra! 

- Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a digitális 

lehetőségéről. 

 

Hiányzások kezelése: 

Krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején kért 

krónikus betegségről szóló igazolás alapján.  

Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető. 

Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül az oktatókkal egyeztetett 

formában részt vehet az oktatásban. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: 

- Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv 

szerint végzi. 

- Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

- A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük, erre elkülönítő helyiséget jelölünk ki. 

- Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 

- Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között 

a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  

- Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének 

kialakításában és aktualizálásában. 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 

 

 

             Agócs Attila 

               igazgató 

 



 

A Kaposvári SZC Jálics Ernő 

Szakképző Iskola és Szakiskola 

 
 
 
 
 

 

ELJÁRÁSRENDJE 
 

a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadarkút, 2020. szeptember 15. 

 



I. AZ INTÉZKEDÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 

- A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 

- A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) 

Korm. rendelet 

 

II. AZ INTÉZKEDÉSI TERV CÉLJA  

 

- Az egészségügyi válsághelyzetre való tekintettel a szakképzésben részt vevő 

személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon-és jogbiztonságának védelme 

- A szakképzés folyamatosságának és az intézmény működési stabilitásának biztosítása 

- A koronavírus világjárvány továbbterjedésének megőrzése 

 

III. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

 

III. 1. MUNKACSOPORTOK LÉTREHOZÁSA 

 

A főigazgató irányításával az intézmény igazgatója munkacsoportokat hoz létre: 

- Digitális munkacsoport 

- Oktatásszervezési munkacsoport 

- Egészségügyi munkacsoport 

 

III. 2. DIGITÁLIS MUNKACSOPORT 

 

Feladata: a digitális oktatás támogatása, az eljárásrend oktatással kapcsolatos részének 

kidolgozása 

Tagok: Keresztes Tibor, Iván László, Jakab Zoltánné, Bene Péter Norbert, Szita Richárd, 

Andik Marianna 

 

- Tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal és pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása (Kréta rendszer, 

telefon, levelezés) 

- A tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása (Kréta rendszeren 

keresztül, levél formájában) 



- A rendelkezésre álló infrastruktúra aktuális állapot-felmérési rendjének kialakítása, 

beavatkozási területek, lehetőségek meghatározása. (Kiterjed intézményre, oktatókra, 

hallgatókra.) 

 

A digitális 

munkarend elemei 

 

Eljárási rend 

 

 

Felelősök 

Az 

ellenőrzés 

módja 

pedagógusok 

tájékoztatása 

 rendkívüli 

munkaértekezlet: 

digitális tanrendre 

való átállás 

lehetőségeinek 

ismertetése 

igazgató  

kapcsolatfelvétel a 

tanulókkal 

 e-mail címek, 

telefonszámok 

meglétének 

ellenőrzése, esetleges 

pótlása 

 segítségnyújtás a 

tanulói és szülői 

regisztrációhoz 

 oktatói elérhetőségek 

biztosítása 

 az online 

elérhetőséggel nem 

rendelkező tanulók 

felmérése 

osztályfőnökök iskolavezetés: 

egyéni, 

megadott 

határidőn 

belüli 

visszajelzések 

alapján 

digitális oktatás 

elindítása 

 KRÉTA felület 

alkalmazása 

szaktanárok, 

gyakorlati oktatók 

igazgató 

a tanulók 

előrehaladásának 

biztosítása 

 az adott tanítási 

naphoz és órához 

kapcsolódó 

tananyagok, 

óravázlatok, feladatok 

rögzítése a KSZC 

Jalics e-KRETA 

felületen (lásd: házi 

feladat ikon) 

 az adott tananyaghoz 

kapcsolódó, 

elvégzendő feladatok 

kijelölése, illetve 

ellenőrzése  

 visszajelzés kérése a 

tanulóktól e-mailben 

 

szaktanárok, 

gyakorlati oktatók 

 

iskolavezetés 



 

a tanulmányi 

előrehaladás 

ellenőrzése 

 a KRÉTA-felületre 

beírt és megtartott 

órák ellenőrzése a 

letölthető 

dokumentumok útján 

szaktanárok, 

szakoktatók 

iskolavezetés 

a rendszeres 

beszámoltatás 

biztosítása 

(formái, rendje, 

gyakorisága) 

 

 

 tanulók tudásának 

mérésére használható:  

 feladatlap 

 házi dolgozat 

 projektmunka 

 házi feladat 

 szorgalmi feladat 

 gyűjtőmunka 

 

 a tanulók e-mail-ben 

az elkészített 

feladatokat a 

pedagógusnak 

visszaküldik, melynek 

formái: az e- 

Ügyintézés 

üzenetküldés 

funkciója, illetve a 

pedagógusnak 

elküldött e-mail  

 heti rendszeresség 

időpont rögzítésével: 

(házi feladat 

rögzítésénél ez 

kötelező elem) 

 törekvés a változatos  

tanulói munkák, 

digitális- és 

módszertani eljárások 

bevezetésére és 

alkalmazására 

 megjeleníthető 

munkák: prezentáció 

kérdőív  

            vázlat 

            videofilm 

            oktatófilm (részlet is 

            lehet) 

            feladatlap 

            internetes kutatás  

szaktanárok, 

gyakorlati oktatók 

 szaktanárok 

gyakorlati oktatók 

iskolavezetés 

a tanulmányi 

követelmények 

 a beküldött munkák, 

feladatok alapján a 

tanár értékeli a tanulót 

szaktanárok, 

szakoktatók 

iskolavezetés 



teljesítése 

 

(lehetőség szerint 

érdemjeggyel való 

írásbeli értékelés, de 

az iskolai 

dokumentumokban 

rögzítettek szerint az 

erkölcstan tantárgy 

esetén ez lehet 

szöveges értékelés is) 

pedagógusok/ óraadók/ 

oktatók 

munkarendjének 

követése 

 otthoni munkavégzés: 

E-napló vezetése 

órarend szerint, 

feladatlapok, 

óratervek elkészítése, 

beadott feladatlapok 

javítása, felkészülés a 

következő órákra 

(jelenleg is ez az 

elszámolás alapja) 

iskolavezetés igazgató 

tantárgyfelosztás 

követése 

 közismereti és 

szakmai oktatásban: a 

tantárgyfelosztás 

szerint: a beírt 

órarend alapján 

tovább folytatva a 

tanév rendjének 

megfelelően  

iskolavezetés igazgató 

szakmai képzés 

digitális 

munkarendjének 

biztosítása 

 az órák tömbösítése: 

(pl.4 gyakorlati óra 

azonos feladattal) 

 elméletigényes 

munkaformák 

megjelenése:  

(pl. vendéglátóipari 

eljárások, receptek, 

ételkészítési fogások, 

vendéglátóipari oktató 

filmek bemutatása, 

feltöltése, kérdések a 

film alapján, 

feladatlapok 

 szakmai tanárok, 

gyakorlati 

oktatásvezető 

segítségével, 

szakmai 

munkaközösség 

iskolavezetés 

tanulói mulasztások 

kezelése 

 üres állapotra állítás 

 a folyamatban lévő 

igazolások beküldése  

osztályfőnökök, 

oktatók 

igazgató 

felügyelet biztosítása  igény esetén az iskola ügyeletes tanár igazgató 



biztosítja a tanulók 

napközbeni 

felügyeletét a 

járványügyi előírások 

maximális betartása 

mellett 

vezetői ügyelet a 

tantermen kívüli 

digitális munkarend 

ideje alatt 

 az intézmény 

biztosítja a vezetői 

ügyeletet a digitális 

munkarend ideje alatt 

beosztás szerint 

általános 

igazgatóhelyettes, 

szakmai 

igazgatóhelyettes, 

igazgató 

igazgató 

 

 

III. 3. OKTATÁSSZERVEZÉSI MUNKACSOPORT 

 

Feladata: Az oktatásszervezés támogatása, az eljárásrend oktatásszervezéssel kapcsolatos 

részének kidolgozása 

Tagok: Némethné Somosi Mariann, Iván Lászlóné, Máger Béla, Katona Péter Pál, Halgató 

Anita 

 

 Eltérő csengetési rend kialakítása (Rövidebb tanórák hosszabb szünetekkel a 

szünetben történő fertőtlenítés elvégzése miatt.) 

 Gyakorlat szervezése (tömbesítés, csoportbontás, egyéni képzési utak lehetőségei) 

 Étkezés rendjének ütemezett meghatározása (Osztályok, csoportok külön étkezése.) 

 A tanítási és közösségi terek használatának szabályai, ellenőrzés rendje (Kötelező 

maszkhasználat a közösségi terekben.) 

 Kollégiumokban a már kialakított protokoll szerint történik az eljárásrend 

 Az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása (Tanórán a lehetőségekhez mérten megfelelő 

távolságtartás betartása, maszk viselése ajánlott, közösségi terekben pedig kötelező.) 

 Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje (Szülői értekezlet időpontjai a Munkatervben 

leírtak szerint kerül megvalósításra. Figyelembe vesszük az aktuális járványügyi 

szabályok bevezetését, szigorítások esetén online szülői értekezlet megszervezése.)  

 Az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére, az otthonfoglalkoztatás, tanulás 

feltételeinek biztosítottságára (Együttműködés a Családsegítő Szolgálatokkal, 

szülőkkel, hallgatókkal.) 



 Zárt osztályközösségekben, a különböző osztályok közötti tanórák (pl. fakultációk, 

nyelvi órák szintek szerint) szervezését most mellőzése, illetve digitális platformra 

helyezése  

 Részleges digitális munkarend kialakításával csökkentjük szükség szerint a nagy 

osztálylétszámokat.  

 Külföldi, (külhoni) diákoknál a digitális tanrend bevezetése. A gyakorlati oktatásuk 

későbbi időre helyezése és tömbösített szervezés 

 

 

III. 4. EGÉSZSÉGÜGYI MUNKACSOPORT 

 

 Feladata: Az egészségügyi szabályozás kialakítása, az eljárásrend egészségüggyel 

kapcsolatos részének kidolgozása 

Tagok: Nagy-Paszér Viktória, Dócziné Berndt Zsófia, Szigeti Lívia Marianna 

 

III. 4.1.  Alapvető egészségvédelmi intézkedések betartása 

 

 Az épületbe lázmérést és kézfertőtlenítést követően lehet belépni 

 Távolságtartás betartása a lehetőségekhez mérten kötelező 

 Maszk viselése (Közösségi terekben és ügyintézés céljából kötelező jelleggel.) 

 Napközbeni kézfertőtlenítés (Kihelyezett fertőtlenítők, szappan és meleg víz) 

 Szellőztetés (Tanórák közben és szünetekben egyaránt) 

 Zártkörű rendezvények helyett a szabadtéri programok előnyben részesítése 

 A résztvevők körének korlátozása – Az eseményeken csak az érintett osztályok, 

csoportok vehetnek részt – (Tanévnyitó ünnepély, Szalagavató, Egyéb kulturális 

programok) 

 

IV. ISKOLAKEZDÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

IV.1. A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok:  

 

 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás (Szünetekben a tantermi bútorok 

folyamatos fertőtlenítése.) 

 Klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése 



 Felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása 

 Ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítása  

 Padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítása 

 Játékok, sporteszközök tisztítása 

 Radiátorok, csövek lemosása  

 Ablakok, üvegfelületek tisztítása 

 Szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítése 

 Képek, tablók, világítótestek portalanítása  

 Pókhálók eltávolítása 

 Rovar- és rágcsálóirtás 

  Csaptelepek fröccsenés mentes megnyitása 

 A nagytakarítás intézményvezető általi ellenőrzése  

 

 

V. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA  

 

 

V. 1. Teendők és betartandó szabályok: 

 

 A bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítása 

 Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után alapos kézmosás és fertőtlenítés 

megkövetelése 

 A beérkező látogatók/tanulók/oktatók lázának mérése, maszk viselésének 

megkövetelése 

 A szociális helyiségekben a szappanos kézmosási lehetőség biztosítása  

 Kéztörlésre papírtörlők biztosítása  

 Napi többszöri fertőtlenítő takarítás biztosítása a vírus inaktiválása érdekében 

(tantermek, folyosók, szociális helyiségek) 



 A kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítése 

(asztalok, székek, kilincsek, korlátok, kapcsolók, informatikai eszközök, csaptelepek, 

nyomógombok) 

 

 

V. 2.  TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 

Betegség észlelésekor követendő eljárásrend: 

 

   Amennyiben egy hallgatónál, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni (kollégiumi betegszoba, felügyelettel), egyúttal értesíteni 

kell az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Hallgató 

esetén a szülő/ gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni 

arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a hallgató háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt 

követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.  

   Az azonosított kontaktokat el kell különíteni és az életkoruknak megfelelően tájékoztatni a 

szükséges intézkedésekről. A beteg tanuló felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk 

használata kötelező.  

   A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 

térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül.  

   Amennyiben krónikus betegséggel élő tanuló az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tenni.  

 

VI. KOMMUNIKÁCIÓ  

 

VI.1. Tájékozódási felületek: 

Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell 

követni.  

 



VI.2. Kérdések és bejelentések: 

Az intézmények kérdéseinek megválaszolására tematikus e-mail-címet hoztak létre 

(vedekezesakoznevelesben@emmi.gov.hu), amelyen a kérdéseket és bejelentéseket a 

köznevelési szakterület munkatársai válaszolják meg.  

 

Jelen intézkedési terv az intézmény minden telephelyére vonatkozik. (7530 Kadarkút, Fő utca 

1./Rákóczi utca 10./Kossuth Lajos utca 1.) 

 

 

 

 

Kadarkút, 2020. 09. 15. 

 

 

 Iván László 

 igazgató 

 

 



 

 

A Kaposvári SZC Eötvös Loránd  

Műszaki Technikum és Kollégium 

 

 

 

 

 

 

ELJÁRÁSRENDJE 
 

a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 
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Az eljárásrend személyi hatálya: az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók és az 

intézménnyel munkavállalói / óraadói megbízási jogvi-

szonyban álló oktatók 

Az eljárásrend időbeni hatálya: 2020. szeptember 15-től visszavonásig 

Az eljárásrend hatályba lépésével hatályát veszti a NSZFH/kaszc-eotvos/000726-1/2020 ügy-

iratszámú, 2020. március 18. napjától hatályos eljárásrend. 

 

1. A tanulók, szülők, a pedagógusok, oktatók és a külső képzőhelyek tájékoztatásának 

eszközei és csatornái: 

Tanulók és szülők tájékoztatásának rendszere: 

Az intézmény a tantermen kívüli, digitális munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásokat a Kréta 

rendszeren, az intézmény honlapján és facebook profilján keresztül juttatja el az érintetteknek. 

A tájékoztatás az újonnan rendelkezésre álló információk alapján folyamatosan frissítésre 

kerül. 

Felelős: igazgató és helyettesek 

 

Az oktatók tájékoztatásának rendszere: 

A fentieken túl az oktatói testület tagjai a tájékoztatást e-mail üzenetben is megkapják. 

Amennyiben gyors interaktivitás szükséges, a kapcsolattartás telefonon történik meg. 

Felelős: igazgató és helyettesek 

 

Külső képzőhelyek tájékoztatásának rendszere: 

A duális képzésben részt vevő külső képzőhelyekkel a kapcsolattartás e-mail üzenetben, illet-

ve telefonon történik. 

Ezen túl a képzőhelyek az intézményi honlapon és facebook oldalon is tájékozódhatnak. 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettesek 

 

2. A tanulók tanulmányi előrehaladásának biztosítása: 

Az intézmény oktatói testülete két digitális platformot - Google Classroom, KRÉTA - helye-

zett előtérbe arra vonatkozóan, hogy hogyan juttatja el a tanulókhoz a szükséges tananyagot, 

annak feldolgozásának módját, a házi feladatokat, illetve hogyan kerül sor a tanulók előreha-

ladásának ellenőrzésére, a tanulók teljesítményének értékelésére. Az online, interaktív kap-

csolattartás esetén a használandó alkalmazások szabadon megválaszthatóan, annyi kikötéssel, 

hogy a Zoom alkalmazás használata nem javasolt. 
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Mindezt munkaközösségi bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

 

A Google Classroom használatához az intézmény minden tanulójának kötelezően létre kell 

hoznia egy gmail.com végződésű e-mail címet, melyet az osztályfőnökök gyűjtenek össze, 

majd rögzítenek a KRÉTA digitális naplóban. 

Felelős: osztályfőnökök 

 

A tanulók számára a szaktanárok legfeljebb heti bontásban az oktató által megjelölt csatornán, 

napi bontásban a Kréta felületen is meghatározzák az elvégzendő feladatokat, melyekről a 

tanulói produktumok alapján visszajelzést adnak. Google Classroom használata esetén java-

solt a feladatkiosztás időzítése, így az órarend szerinti napon történő kiosztása. 

 

A beszámoltatás formái lehetnek: 

 házi feladatok értékelése; 

 projektfeladatok értékelése; 

 szóbeli feleletek; 

 írásbeli feladatok (dolgozatok) értékelése; 

 online tesztek eredményei (pl. Kréta űrlap, Kahoot; Redmenta, tankocka stb.). 

 

A beszámoltatás rendszeressége: 

 tananyagegységek / témakörönként legalább egy osztályzat; 

 támogató célú ellenőrzés, beszámoltatás folyamatosan. 

 

Az évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítésének feltételei: 

 az intézmény Szakmai programjában meghatározott számú érdemjegy, mely alapján a 

tanuló osztályzata megállapítható; 

 egyedi esetekben, nem megfelelő számú osztályzat esetén személyes vagy online felü-

leten történő beszámoltatás és értékelés a hiányzó tananyagegységekből. 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok, osztályfőnökök 

 

A tanulók önálló tanulását segítendő, az intézmény tanulásmódszertani segédanyagokat állít 

össze, amit honlapján és facebook oldalán keresztül közzé tesz. Emellett az iskolapszicholó-
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gus online biztosítja szolgáltatásait (pszichológiai tanácsadás), amennyiben a tantermen kívüli 

oktatási rend kerül bevezetésre. 

Felelős: igazgatóhelyettesek, iskolapszichológus, gyógypedagógusok 

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése során törekedni kell arra, hogy minden 

tanuló és oktató rendelkezzen a digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel. Ennek érdekében 

az osztályfőnökök kötelesek felmérni, kik azok a tanulók, akik nem rendelkeznek megfelelő 

informatikai eszközzel. A digitális munkarend bevezetése esetén számukra az intézmény – 

figyelembe véve lehetőségeit – törekszik arra, hogy biztosítsa a hiányzó eszközöket (elsősor-

ban asztali számítógép formájában). Az eszközök kölcsönzését igazgatói engedély után a 

rendszergazdák végzik, akik a kiadott informatikai eszközökről nyilvántartást vezetnek. A 

rendszergazdák feladata a digitális oktatás megszűnése után az eszközök visszavételének kez-

deményezése, az eszközök állapotának ellenőrzése, a vissza hozatal dokumentálása.  

Felelős: osztályfőnökök, rendszergazdák, igazgató 

 

Amennyiben a tantermen kívüli oktatáshoz szükséges digitális infrastruktúra az intézményi 

eszközkölcsönzéssel sem biztosított (pl. internet elérés) a tanuló számára, úgy számára az 

intézményben minden tanítási napon 8-14 óra között biztosításra kerül a szükséges infrastruk-

túrához történő hozzáférés. Az ilyen irányú igényeket a tanulóknak legalább egy nappal előbb 

jelezniük kell az intézmény hivatalos e-mail címén (kaposvari.eotvos@gmail.com). 

Felelős: igazgató, helyettesek, könyvtárosok, rendszergazdák 

 

A digitális oktatás szakmai támogatására az oktatók számára az intézmény kijelölt technikai 

dolgozói nyújtanak segítséget. Emellett segítik az osztályfőnökök szülőkkel történő kapcsolat-

tartását, igény esetén segítséget nyújtanak a szülőknek is. 

Felelős: oktatástechnológus, rendszergazdák 

 

 

3. Az oktatók munkavégzésének formái, rendje, beosztása, dokumentálásának módja: 

Formái: 

 az elektronikus platformra történő tananyagfeltöltés, feladatkijelölés; 

 a tananyag feldolgozásához szükséges segédanyagok készítése; 

 a tananyag feldolgozásához online segítségnyújtás; 

mailto:kaposvari.eotvos@gmail.com
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 a tanulók előrehaladásának ellenőrzése (pl. Kréta Házi feladat menüpontban, Google 

Classroom felületen); 

 a tanulók teljesítményének értékelése; 

 kapcsolattartás az osztályfőnökkel, kollégákkal, szülőkkel, külső képzőhelyekkel; 

 a tanórák adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat ellátása; 

 szükség esetén szakszerű helyettesítési feladatok ellátása. 

 

Rendje, beosztása: 

 az oktató munkavégzésének időszaka munkanapokon, elsősorban a 8-15 óra közötti 

időszakban történik; 

 a munkavégzés helyszíne lehet otthon, illetve az intézményben is a járványügyi hely-

zetnek megfelelően. 

 

Dokumentálásának módja: 

 Kréta naplóban az egyes tanórákat az oktatók naplózzák, melynek során a Házi feladat 

menüpontban feltüntetik az óra anyagának elérhetőségét (pl. tankönyv oldalszáma, 

vázlatok elérhetősége), a tanulói munkaformák módját, az elvégzendő konkrét felada-

tokat, a feladat elvégzésének határidejét. 

Felelős: szaktanárok 

 

 

4. Az oktatók munkavégzésének ellenőrzése: 

 Kréta naplóban a tanórák dokumentálásának ellenőrzése; 

 tanári vázlatok, segédanyagok ellenőrzése; 

 tanulói produktumok, azok értékelésének áttekintése. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 
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5. Az alkalmazandó tanrend: 

 Eltérő csengetési rend nem kerül kialakításra.  

 Az osztályok számára az osztálylétszám és a termek nagyságának figyelembevételével 

állandó tanterem kerül kijelölésre. Ez alól csak a csoportbontásban tanított tantárgyak, 

illetve a speciális felszereltséget igénylő tantárgyak órái képeznek kivételt: informati-

ka, idegen nyelv, testnevelés, gyakorlati foglalkozások. A kijelölt teremben csak az 

adott osztályba tartozó tanulók és az oktatók tartózkodhatnak. A géptermekben kesz-

tyű használata kötelező. Az osztályok terembeosztását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 A testnevelés órák megtartása – az időjárás függvényében - szabad téren javasolt. Az 

öltözők korlátozott száma és kis mérete miatt az osztályok tanulói a testnevelő tanárok 

által kialakított rend szerint használják a helyiségeket. 

 Amennyiben a járványügyi helyzet szükségessé teszi, az iskola váltott munkarendet 

vezet be a jelenlévők létszámának csökkentése céljából felváltva a 9-10., valamint a 

11-13., évfolyamok számára a hagyományos és a digitális munkarend kéthetes váltá-

sával A és B hetes ciklusokra vonatkozóan. 

 Amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, a kontakt órás oktatás élvez priori-

tást. Abban az esetben, ha egy osztály vagy tanuló kerül járványügyi karanténba, szá-

mukra az oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megvalósításra. Be-

tegség miatt hiányzó oktató esetében az intézmény helyettesítést biztosít a foglalkozá-

sok ellátására. Ha az oktató prevenciós céllal járványügyi karanténba került és számá-

ra elrendelhető a home office, úgy óráit digitális munkarendben teljesíti. Az iskolában 

tartózkodó osztályok számára ilyen esetben felügyeletet kell biztosítani. A felügyeletet 

elsősorban az intézményi laboránsok, könyvtárosok látják el.  

 Az iskolai gyakorlati foglalkozások megtartása csoportbontásban, kis létszámú csopor-

tokban tanműhelyekben zajlik - abban az esetben is, amennyiben az elméleti 

órák/foglalkozások megtartása távoktatásban történik - a járványügyi előírások betar-

tásával. A kis létszámú csoportok kialakítása miatt a gyakorlati foglalkozások tömbö-

sítése nem szükséges. Amennyiben orvosi igazolással rendelkezik a tanuló vagy vala-

melyik vele egy háztartásban élő hozzátartozója arról, hogy szív-, vagy tüdőelégtelen-

ségben, rákbetegségben szenved, egyéni tanrend szerinti képzésben vehet részt. A 

szakmai gyakorlati oktatást a digitális munkarendben projektfeladatokkal és a gyakor-

lat elméleti alapon való közvetítésével valósítható meg. Az így elkészített tananyag-
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nak, szemléletesnek, vizuálisnak, egyértelműen a szakmai gyakorlat gyakorlati részét 

kiemelőnek kell lenni. 

 Az intézményben étkezők alacsony létszáma miatt időrendi beosztás nem történik.  

 A tanulók a számukra kijelölt tanteremhez tartozó telephelyen tartózkodnak, átjárás 

csak indokolt esetben. 

 A járványügyi előírásoknak megfelelően zárt térben a 100 főt, nyílt területen a 200 főt 

meghaladó rendezvények nem kerülnek megtartásra.  

 A szülőkkel a kapcsolattartás elsődleges formája digitális. (Kréta, e-mail) Amennyiben 

szükséges a szülő tájékoztatása telefonon, ill. írásban, levél formájában történik. Szü-

lői értekezletet csak rendkívüli esetben tartunk, nem egységes időpontban. 

 A tanórák látogatása alóli felmentésről egyedi esetekben kérelem benyújtását követően 

az igazgató dönt. Amennyiben a kérés indokolt, a tanuló részvétele az oktatásban táv-

oktatás formájában történik. A tanulónak igény esetén lehetőséget biztosítunk a tan-

órába való online bekapcsolódásra. 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 

 

 Takács Szilvia 

 igazgató 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Humán munkaközösség 

A humán munkaközösség célkitűzése a digitális oktatás előkészítésével kapcsolatban kettős: 

egyszerűbb eligazodás és átláthatóbb feladatok. 

Megállapodtunk, hogy a Google Classroom (a Google osztálytermi megoldása, applikáció-

ként a tanulók a telefonjukon is követhetik a felületet) és a Kréta felületein adunk tájékozta-

tást a tanulóknak a napi órarendnek megfelelően. A rendszeres munkarend kialakítása kiemelt 

feladatunk. 

Néhány esetben kiegészítésként használjuk az alábbi platformokat: Redmenta (feladatlapké-

szítő alkalmazás), Discord (az online játékosvilágból érkezett, így a diákok számára ismert 

szolgáltatás), Facebook, Messenger, Skype és e-mail. 

Az előkészítés során begyűjtöttük a diákok és szülők elérhetőségét. A hatékonyság szempont-

jából kiemelten fontos a szülők informálása, ezért megadjuk a diákok és a szülők számára, 

hogy mikor vagyunk elérhetőek. 

A kommunikációs csatornákon keresztül megjelöljük az adott feladathoz tartozó elvárásain-

kat. A Kréta rendszerben rögzítjük a házi feladatok menüpont alatt, hogy hol jutnak a tanulók 

a tananyaghoz, és mit kérünk tőlük számon. Minden esetben megjelöljük a határidőt. 

 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG  

NÉV TANTÁRGYAK KAPCSOLATTARTÁS 

Bognár Barbara 

magyar nyelv és irodalom, 

társadalomismeret és kom-

munikáció, tanulásmódszer-

tan tantárgy gondozása 

Google Classroom, Kréta 

Dévényi Judit 
kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 

Google Classroom, Kréta, 

Messenger 

Dakos István 
kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 
Google Classroom, Kréta 

Élő Barbara 

magyar nyelv és irodalom, 

kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 

Google Classroom, Kréta, 

Redmenta 

Fajtai Piroska 

magyar nyelv és irodalom, 

történelem, kommunikáció - 

magyar nyelv és irodalom, 

kommunikációs gyakorlatok 

Google Classroom, Kréta 

Jónás Csaba 
történelem, társadalomisme-

ret 
Google Classroom, Kréta 

Kelemen Tibor 
történelem és társadalomis-

meret 
Google Classroom, Kréta 

Kiss Ernő magyar nyelv és irodalom, Google Classroom, Kréta, 
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történelem, kommunikáció - 

magyar nyelv és irodalom, 

kommunikáció, tanulásmód-

szertan 

Skype 

Kolozsiné Keresztes Éva 
magyar nyelv és irodalom, 

társadalom és kommunikáció 

Google Classroom, Kréta, 

Facebook 

Kránicz Tünde 

magyar nyelv és irodalom, 

etika, kommunikáció - ma-

gyar nyelv és irodalom, 

emelt magyar 

Google Classroom, Kréta, 

Discord, Messenger 

Lévai Tamás könyvtár 
e-mail, a munkaközösség 

honlapja 

Nagy Nikolett 

történelem; társadalomisme-

ret; történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

emelt történelem 

Google Classroom, Kréta, 

Discord, Facebook 

Nyári Milán vizuális kultúra Google Classroom, Kréta 

Rohn Róbertné könyvtár e-mail 

Takács Szilvia történelem Google Classroom, Kréta 

Varga Andrea Éva 

történelem, történelem és 

társadalomismeret, társada-

lomismeret 

Google Classroom, Kréta, 

Facebook, e-mail 

 

Feladataink a rendkívüli helyzethez kapcsolódnak: 

1) Tudatosítjuk a tanulókban és a szülőkben is, hogy a tankönyvek letölthetők: 

https://www.nkp.hu/okostankonyvek 

2) Megjelöljük a digitális oktatási tartalmak elérhetőségét. Munkaközösségünk a már kipró-

bált és tanulást támogató segédanyagokat, tananyagokat használ: 

 Nemzeti Köznevelési Portál (letölthető tankönyvek, digitális tananyagok, tesztek, fel-

adatsorok) https://www.nkp.hu/ 

 Magyar Elektronikus Könyvtár (szépirodalmi művek) https://mek.oszk.hu/ 

 A Mozaik Kiadó  honlapja (ingyenes) https://www.mozaweb.hu/ 

 Nemzeti Filmarchívum (magyar filmek, filmrészletek) 

https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek 

 Videotanár (tananyagot feldolgozó videók) http://videotanar.hu/ 

 M5 kulturális csatorna (oktatási műsorok)  https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/ 

 Zanza tv (kisfilmekben magyarázza el a tantárgyak legfontosabb témáit) 

https://zanza.tv/ 

 Okosdoboz (a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, ké-

pességfejlesztő játékok) http://www.okosdoboz.hu 

https://www.nkp.hu/okostankonyvek
https://www.nkp.hu/
https://mek.oszk.hu/
https://www.mozaweb.hu/
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek
http://videotanar.hu/
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
https://zanza.tv/
http://www.okosdoboz.hu/
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3) Ismertetjük az érettségi vizsga részletes követelményeit. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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Reál munkaközösség 

 

A munkaközösség a tananyagban az előrehaladást a tanmeneteknek megfelelően végzi, a 

számonkérés lehetséges formáira az online felületek nyújtotta segítséget is igénybe fogja ven-

ni. A tanulókkal való kapcsolattartás formája, a tananyagfeltöltés helye a következők: Google 

Classroom, Kréta, Facebook csoport, Messenger csoport. 

Az előremenetel a Krétában a Házi feladat rovatban kerül rögzítésre. Ugyanitt az elvégzendő 

tananyag, gyakorló feladatok is feltüntetésre kerülnek. A tanulók számára ugyanitt rögzítjük a 

tananyag elérhetőségének helyét. 

A munkaközösség biztosítja azokat az időszakokat, amikor a tanulók az online felületeken 

keresztül interaktív támogatást kapnak tanulásukhoz. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Demeter László Google Classroom, Facebook csoport 

2. 
Dr. Bögölyné Róber 

Judit 

Gmail, Google Drive, Google 

Classroom 

3. Ferka Gabriella Google Classroom 

4. Győrfi- Bátori Enikő 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

5. Laki Piroska 
Google Classroom, Skype 

www.piroszuzmo.lapunk.hu 

6. Molnár Imre 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

7. Nemes Zoltán Google Classroom, Gmail  

8. Németh Géza 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

9. Paluska Hajnalka 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

 

  

http://www.piroszuzmo.lapunk.hu/
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Idegen nyelvi munkaközösség 

A különböző tantárgyak esetében (projekt óra, szakmai angol, angol nyelv, foglalkoztatás) a 

heti órarendnek megfelelően adunk feladatokat a diákoknak, amelyeknek elérhetőségét a 

megadott kommunikációs csatornán (elsősorban Google Classroom oldalán, Messenger, 

Facebook csoportokban és e-mailben) keresztül, megjelölve az adott feladathoz tartozó elvá-

rásainkat. Mindkettőt a Kréta rendszerben is rögzítjük a Házi feladatok menüpont alatt, to-

vábbá a Haladási napló részhez az aktuális óra anyagát is. 

A digitális oktatás első részében (kb. 2 hét) a szóbeli kapcsolattartás, feladatok helyett olyan 

jellegű projektfeladatokat adunk, amelyek a szóbeli feladatokhoz, témákhoz segítséget nyúj-

tanak. 

Bár már számos hasznos, a digitális tanulást elősegítő programot osztottak meg a nyelvokta-

tással foglalkozó kollégák, megállapodtunk, hogy mindenki a habitusának és az IKT tudásá-

nak megfelelő módszereket használjon elsőként, majd a többit menet közben elsajátítja, csi-

szolja.  

Amennyiben a körülmények szükségessé teszik, átállunk az olyan IKT technikák alkalmazá-

sára, amelyek lehetővé teszik a verbális kommunikációt két-vagy több fél között, továbbá a 

hatékony magyarázatot, gyors és objektívnek mondható számonkérést. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Baloghné Vadász Réka  
Google Classroom, Messenger csoport, 

Messenger 

2. Kovács Gabriella  Google Classroom, Messenger 

3. Csabai Ildikó Email, Facebook-Messenger 

4. Dobai Ákos 
Google Classroom, Messenger, Facebook csopor-

tok, Microsoft Teams 

5. Havrillay Lívia  Messenger, Facebook csoportok 

6. Helber Mariann Google Classroom, Facebook csoport, Messenger 

7. Horváth Jenő Google Classroom 

8. Inkeiné Kraliczki Zsófia  
Google Classroom, Facebook és Messenger csopor-

tok 

9. Jakubecz Ádám Google Classroom, e-mail 

10. Kovács Ágnes Google Classroom, Facebook csoportok, Messenger 

11. Kulcsár József Google Classroom, Facebook, Messenger csoportok 

13. Ress-Müller Barbara  Google Classroom, Facebook csoportok 
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14. Szőke Tímea Facebook/Messenger csoportok 

15. Tamás Nikolett Messenger, Facebook csoportok 

16. Vágner Krisztina  Google Classroom, Messenger, Facebook 
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Testnevelés – természettudomány munkaközösség 

A munkaközösség esetében elméleti és gyakorlati tanórák is vannak. 

Az elméleti tantárgyak esetében az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk: 

- Sportismeretek érettségi tantárgyak esetében a heti órarend ritmusában adunk feladatot 

a gyermekeknek. A tanulóknál ezen tárgyak esetében továbbra is követelmény marad 

a füzetvezetés, amelyet elektronikus úton ellenőrzünk (fotó, szkennelés formájában). 

- A KRÉTA rendszerben rögzített házi feladatokat a tanári utasítás szerint PPT vagy 

Word dokumentum formájában is készíthetik a tanulók. 

- A kapcsolattartás és a feladatok kiadása, azok ellenőrzése a KRÉTA rendszerben és a 

Google Classroom szolgáltatásain keresztül valósul meg. 

Gyakorlati testnevelés esetében az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk: 

- A tanulók heti rendszerességgel kapnak feladatot a kollégáktól. 

- A testnevelés elméleti tananyagain kívül (sportági ismeretek, sport- és olimpiatörténet, 

testnevelés elmélet) mozgásos tevékenységre is ösztönözzük a tanulókat, elsősorban 

otthon végezhető gyakorlatok formájában. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Antal Andrea Google Classroom, KRÉTA 

2. Deák Zsuzsanna Google Classroom, KRÉTA 

3 Kulcsár József  Google Classroom, KRÉTA 

4. Nagy Noémi Google Classroom, KRÉTA 

5. Okos Balázs Google Classroom, KRÉTA 

6. Retter Tamás Google Classroom, KRÉTA 

7. Solyom Gábor  Google Classroom, KRÉTA 

13. Somi Attila Google Classroom, KRÉTA, Discord 

8. Spilák Szilveszter Google Classroom, KRÉTA 

9. Stoff Dóra Google Classroom, KRÉTA 

10. Stromájer Gábor Google Classroom, KRÉTA 

11. Szemen Gábor Google Classroom, KRÉTA 

12. Takács Éva Google Classroom, KRÉTA 
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Gépészeti – specializált gép- és járműgyártás munkaközösség 

A munkaközösség tagjai egyetértettek abban, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel a 

távoktatásban egységesen a Google Classroomot választja a feladatok kiadásának csatornájá-

ul. Ennek érdekében összegyűjtöttük a tanulók gmail címét.  A tanulókkal való egyéb kapcso-

lattartás, ha szükséges Messenger, illetve Facebook csoportokban zajlik. 

A feladatok kiírását a Kréta „Házi feladat” menüpontjában is rögzítik a munkaközösség tagjai. 

A műhelygyakorlatokat elméleti részét projektmunkában végzik el a tanulók, amit majd töm-

bösítve a vészhelyzet feloldása után gyakorlatban is abszolválnak. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Bödő Krisztián Péter Google Classroom, E-Kréta 

2. Fisli István Google Classroom, E-Kréta 

3 Hajgató Sándor Google Classroom, E-Kréta 

4. Kiss János Google Classroom, E-Kréta 

5. Illés Tibor Google Classroom, E-Kréta 

6. Kontra Roland Google Classroom, E-Kréta 

7. Kovencz András Google Classroom, E-Kréta 

8. Krénusz Ernő Google Classroom, E-Kréta 

9. Molnár Magdolna Google Classroom, E-Kréta 

10. Novák László Google Classroom, E-Kréta 

11. Nyári Milán Google Classroom, E-Kréta 

12. Petes L. Tamás Google Classroom, E-Kréta 

13. Reiter Gyula Google Classroom, E-Kréta 

14. Szabó Zsolt Google Classroom, E-Kréta 

15. Számel Róbert Google Classroom, E-Kréta 

16. Szelechman Zoltán Google Classroom, E-Kréta 

17. Tajnafői Sándor Google Classroom, E-Kréta 

18. Tóth Róbert Google Classroom, E-Kréta 
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Elektronika és elektrotechnika – informatika és távközlés munkaközösség 

A különböző tantárgyak esetében a heti órarendnek megfelelően adunk feladatokat a diákok-

nak, a Google Classroom segítségével. Emellett a Kréta rendszerben is rögzítjük a „Házi fel-

adatok” menüpont alatt, továbbá a „Haladási napló” részhez az aktuális óra anyagát írjuk. 

A gyakorlati órák esetében projekt feladatot adunk a diákoknak. 

A kapcsolattartás minden kolléga esetén a classroom.google.com alkalmazáson keresztül tör-

ténik. 

 

Kollégiumi nevelés: 

Kollégiumunk a digitális munkarendre való átállás szerint továbbra is biztosítja a kollégista 

tanulók számára a 

 felzárkózási, 

 foglalkozási, 

 tanácsadási, 

 tanulás támogatási lehetőségeket digitális formában. 

A kollégiumi oktatók a feladatokat Google Classroom, valamint a Kréta rendszeren keresztül 

jutatják el a csoportok számára. 

 

Fejlesztő foglalkozások (SNI/BTMN): 

A gyógypedagógusok a foglalkozások ütemében digitálisan juttatják el azokat az anyagokat a 

tanulóknak, melyekkel segítséget tudnak nyújtani nekik tanulásuk hatékonnyá tételében. 

Tanulásmódszertani ajánlásokat készítenek a tanulók számára, interaktív online konzultációra 

is lehetőséget biztosítanak. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Pázmány P. u. 

 

Osztály Osztályfőnök Képzés Létszám Tanterem 

9.A Molnár Imre Gépgy.t.techn.-Gépész techn. 20 K17 

9.B Deák Zsuzsanna Gjmű-mech/Mech. techn. 20 K18 

9.C Csabai Ildikó Info/Tavk. techn. 26+6 K16 

9.D Kulcsár József Közszolg.techn. 30 208 

9.K Kiss Ernő Honvéd-kadét 32 107 

9.C NY Bognár Barbara I.rsz. és alk.üz.techn. 27 132 

     
10.A Németh Géza József Gépészet-Mechatronika 10+11 K19 

10.B  Antal Andrea Sport 24 K15 

10.C  Czank-Kovács Gabriella Informatika 28 207 

10.D Okos Balázs Rendészet és közszolgálat 32 K13 

10.E Demeter László Zsolt Közlekedésgép./Távközlés 16+8 K11 

10.K  Kolozsiné Keresztes Éva Honvéd-kadét 31 125 

     
11.A Stoff Dóra Gépészet/Távközlés 13+12 123 

11.C Tamás Nikolett Informatika 34 138 

11.D 
Andrikóné Maza Szilvia Gab-

riella 
Rendészet és közszolgálat 26 203 

11.E 
Győrfi-Bátori Enikő Piroska 

Közlekedésgépészet 19 
205 

11.K  Somi Attila Honvédelem 33 127 

     
12.A Spilák Szilveszter Gépészet 12 K10 

12.B Fajtai Piroska Távk./Elektr./Közlekedésgép. 6+7+12 K14 

12.D Kránicz Tünde Rendészet és közszolgálat 31 103 

12.K Stromájer Gábor Pál Sport (honvéd fakultáció) 28 129 
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Virág u. 

 

Osztály Osztályfőnök Képzés Létszám Tanterem 

1/9A Krénusz Ernő gépi és CNC forg. 15 V 210 

1/9B Helber Marianna hegesztő 17 V 202 

1/9 C Molnár Magdolna Éva karosszérialak. 20 V 314 

1.9/ D Balogh András villanysz. 21 V 110 

1/9 E Kovencz András gépjármű mech - jármf. 12+11 V 101 

  
    

2/10 A Petes László Tamás Ipari gép-járműf. 8+10 V 201 

2/10 B Szelechman Zoltán heg. 18 V 412 

2/10 C Nyári Milán karosszéria lak.-gépi forg 14+16 V 301 

2/10 D Rauch Éva villanysz. 16 V 309 

  
    

3/11 A  Reiter Gyula Ipari gép-járműf. 8+9 V 415 

3/11 B Tóth Róbert heg. 14 V 208 

3/11 C Kontra Roland karosszéria lak. 17 V 213 

3/11 D Mike Gábor villanysz. 22 V 311 

3/11 E Bödő Krisztián Péter gépi forg. 15 V 211 

  

    
KSZ 12/A Kovács Károly villanyszerelő 11 E 03 

  
    

1/13 A Illés Tibor gépjárműmech. tech. 24 V 210 

  
    

5/13 A Számel Róbert elektro tech.-gépgyárt.t. 5+25 V 020 

5/13 B  Nagy Noémi Sportedző - autószer. 22+10 V 110  

5/13 C  Inkeiné Kraliczki Zsófia közszolg. ü - műsz. inf. 12+21 E 22 

  
    

KK12 Nagy Nikolett érettségi felk. 25 V 413 

KK13 Paluska Hajnalka érettségi felk. 22 V 301  

 



 

 

A Kaposvári SZC Széchenyi István 
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a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 

  



 

Munkacsoportok: 

A munkacsoportok munkáját Kárász László igazgató irányítja. 

 

 

A digitális munkacsoport által kidolgozott eljárásrend  
 

A munkacsoport tagjai: 

Tagjai:  

Nagy Katalin     

Teveliné Matejdesz Anikó  oktató 

Papp Loránd   oktató 

 

1. A Kaposvári Szakképzési Centrum intézkedési tervének, és az oktatói testület tanév-

nyitó értekezletén hozott határozatnak megfelelően rögzítjük, hogy a digitális oktatásra 

való átállás esetén iskolánkban az oktatás nyomon követésének hivatalos felülete a 

Kréta rendszer. Emellett az oktatók kötelesek a ClassRoom felületet használni. 

2. Az osztállyal való kommunikációra használható következő felületek: Redmenta, Dis-

cord, Microsoft Teams, Facebook zárt csoport, messenger. 

3. A digitális oktatásra való átállás érdekében haladéktalanul létre kell hozni a kereteket 

a Google ClassRoomban. Az oktató munkájának ellenőrzéséhez szükséges paraméte-

reket meg kell adni a vezetőség részére Google ClassRoom: kurzuskód. 

– Felelősök: az egyes oktatók 

4. Fel kell mérni, hogy az intézmény tanulói, különös tekintettel a most felvett diákokra, 

milyen, a digitális oktatáshoz használható eszközökkel és szoftverekkel rendelkeznek  

– Felelősök: osztályfőnökök 

5. A diákok és a gondviselők elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) aktualizálni kell a 

Kréta rendszerben kapcsolattartás biztosítása érdekében.  

– Felelősök: osztályfőnökök 

 



6. Egyúttal fel kell mérni, hogy az intézmény milyen eszközöket tud biztosítani kölcsön-

zésre a diákoknak a digitális oktatáshoz.  

– Felelős: Horváth Attila rendszergazda 

 

7. Teendők a digitális oktatás bevezetésekor 

1. A bizottság tagjai értekezletet hívnak össze online formában az esetleges problémák 

felvetésére és megoldására.  

– Felelős: Kárász László igazgató  

 

8. Teendők a digitális oktatás alatt 

1. Kijelölt kollégák segítséget nyújtanak a többi oktatónak a digitális oktatáshoz szüksé-

ges rendszerek üzemeltetésében.  

– Felelős: rendszergazda, informatika tanárok 

2. A rendszergazda biztosítja az iskolai rendszerek működését, segíti az iskola területéről 

digitális oktatást végző oktatók munkáját.  

– Felelős: Horváth Attila rendszergazda 

3. Az iskolavezetés fokozottan ellenőrzi a számonkérések módját, a jegyek számát, az 

órák, érdemjegyek adminisztrációját.  

– Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

4. A szülőkkel történő kapcsolattartásra az oktatók a KRÉTA felületet használhatják. 

Szükség esetén a gondviselő adatai résznél megadott telefonszámon vagy e-mail cí-

men is elérhetik őket.  

– Felelős: oktatók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Az oktatásszervezési munkacsoport által kidolgozott eljárás-

rend 

 
A munkacsoport tagjai:  

Vargáné Ambrus Edit     

Mihajlovitsné Frányó Viktória  oktató  

Gyugyi Ildikó    oktató 

1. Intézményünkben megtesszük a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosu-

lások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény 

épülete előtt (fokozott tanári ügyelet, portások, iskolaőr bevonása. A termek közti ván-

dorlás csak  csoportbontás esetén lehetséges.  

2. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével 

járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, szalagavató, kulturális program) rendezvény megszer-

vezése során tekintettel van az iskola vezetősége az alábbiakra: 

 az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartására 

 az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartására (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

 zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezésének előírásaira, 

 a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására és a résztvevők körének 

korlátozására. 

3. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de ezt az iskola vezetésével egyeztetni kell.   

4. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi elő-

írások betartása mellett tartjuk meg. A szükséges információk e-mailben, a Közneve-

lési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az intézmény hon-

lapján, Facebook oldalán küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. 

5. A gyakorlatok ideje (iskola vagy külsős gyakorlat is) alatt a gyakorlaton részt vevő 

tanulókra, oktatókra az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat 

megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. A 

gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható a védőmaszk 

használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.  



6. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja – az oktatónak vagy 

az általa megbízott személynek felületfertőtlenítő-szerrel le kell tisztítani.  

7. A gyakorlati tér (belső gyakorlat) fertőtlenítő takarítását minden foglalkozási nap vé-

gén el kell végezni, amit dokumentálni szükséges!   

– Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek 

 

  



 

Az egészségügyi munkacsoport által kidolgozott eljárásrend 
 

A munkacsoport tagjai:  

Bordás Beáta     igazgatóhelyettes  

Kozma György     oktató 

Kiss Katalin    oktató 

1. Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbe-

tegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Ha valaki betegségre utaló tünete-

ket észlel (mellékletben), haladéktalanul a háziorvosát kell értesítenie, az iskolába nem 

léphet be!   

 

2. Az iskolába érkezéskor kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Amennyiben hőemel-

kedés tapasztalható (37,5oC feletti testhő), az intézmény területére nem szabad been-

gedni. Minden tanuló csak az első bejárati ajtót használhatja.  

 

3. A személyi higiéné betartása minden tanuló és dolgozó részéről szükséges, pl. gyakori 

kézmosás, kézfertőtlenítés, védőmaszk használata. 

 

4. Ha tanítás közben a tanulónál a testhőmérséklet mérés lázat mutat (37,5oC feletti 

testhő) és/vagy jelentkeznének tünetek, akkor gondoskodni kell mielőbbi elkülöníté-

séről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről. A tüneteket mutató személyre az orrát és 

száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és az „Elkülönítő” helységbe (B 17-es 

terem) kell irányítani az iskolaőr segítségével, amíg a szállításról nem gondoskodnak. 

Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. Gondoskodni kell a 

helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett. A helyiség takarítását 

végző személynek sebészeti maszkot, gumikesztyűt, kell viselnie és kézfertőtlenítést 

kell végezni. A helyiséget a takarítási szabályzat értelmében, használat után minden 

esetben a Fogmaster ködösítő géppel kell fertőtleníteni. 

 



5. Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése, aki a gyermek háziorvosával telefonos 

konzultál, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel rendelkező gyermek ne hasz-

nálja a tömegközlekedést, amennyiben lehet egyénileg autóval, szükség esetén men-

tővel szállítsák sebészi maszkban. 

 

6. Covid-19 tüneteket mutató tanulókról és dolgozókról az iskola vezetése azonnal köte-

les tájékoztatnia a Kaposvári Szakképzési Centrumot a koronabejelentes@kszc.hu 

email címen. 

 

7. A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazo-

lással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem bírálhatja 

felül. 

 

8. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyez-

tetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, 

és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzás-

nak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén 

időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagó-

gusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett,  részt vehet az 

oktatásban. 

 

9. A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus tovább terjedésének megakadályozásában. Az ügyintézés során, a tan-

órák közötti szünetekben, a büfénél, az italautomatáknál, a mosdók használata, az is-

kolába érkezés során a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

 

10. Az osztálytermek szellőztetésére kiemelt figyelmet kell fordítani! (szünetekben köte-

lező, óra közben is ajánlott a nyitott ablak- időjárás függvényében)  

 

11. Tanórákon, a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 mé-

teres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a védőtávolság nem tartható, védő-

maszk viselése kötelező!!! A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon 

részt vevő tanulók számára a védőmaszk viselése ajánlott.  

 

mailto:koronabejelentes@kszc.hu


12. Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. 

Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írás-

beli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabá-

lyok betartásával. 

 

13. A testnevelés órák külső helyszínen az ott alkalmazott járványügyi előírások betartá-

sával kerülnek megtartásra.(Kaposvári Klebelsberg Középiskolai Kollégium, Lamping 

József Technikum és Szakképző Iskola.)A testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tart-

sák, az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.  Ameny-

nyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kis 

csoportokban) kell végezni. A sporteszközök rendszeres fertőtleníteni kell! 

 

– Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, minden oktató, alkalmazottak 

 

 
 

 

  



 

 

TAKARÍTÁSI ELJÁRÁSREND A KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE 

CÉLJÁBÓL 

 

Feladat gyakoriság időszak felelős/ 

résztvevő 

megjegyzés 

Bejáratoknál 

kézfertőtlenítő 

elhelyezése, 

folyamatos feltöltése. 

naponta 

 

A vírus 

terjedésének 

időszakában, 

illetve megelőzése 

céljából 

folyamatosan 

 

takarító Folyamatosan 

legyen lehetőség a 

fertőtlenítő 

használatra, az 

intézménybe 

lépéskor. 

A mosdókban 

kézfertőtlenítő 

szappan és papír 

kéztörlő elhelyezése, 

folyamatos feltöltése. 

Fertőtlenítés minden 

órában! 

naponta  A vírus 

terjedésének 

időszakában, 

illetve megelőzése 

céljából 

folyamatosan. 

takarító Folyamatosan 

legyen lehetőség a 

kézfertőtlenítő 

használatra. 

A takarítás 

ellenőrzési naplót 

folyamatosan 

vezetni kell. 

Tanulók, dolgozók 

által gyakran 

érintett felületek 

fertőtlenítő 

takarítása.  
/ faburkolatok, 

lambériák, 

szekrények, székek, 

padok, asztalok, 

egyéb bútorok 

vegyszeres 

tisztítására,  

 sporteszközök 

tisztítására / 

naponta délelőtt, délben, 

délután, 

takarítók,  

Ajtó kilincsek, 

korlátok 

fertőtlenítése 

naponta minden 

becsengetés után 

takarítók  

Padló és szőnyegek, 

egyéb textília 

tisztítása.  

 

Ütemezés 

szerint 

szükség szerint takarító padló, szőnyegek 

naponta, 

függönyök, illetve 

egyéb textíliák 

szükség szerint  

Tantermek  naponta váltó osztály elött 

pluszban 

takarító  

Tantermek 

fertőtlenítése 

ködgéppel 

2 hetente tanítás után takarító Fogmaster ködgép 

Tornaszoba, és 

sporteszközök 

Hetente 

ütemezés 

ütemezés szerint takarító A testnevelő tanár 

tájékoztassa a 



tisztítása  

 

szerint, 

illetve 

naponta 

takarítónőt az órán 

használt 

eszközökről. 

Kabinetek naponta minden csoportos 

gyakorlat után 

fertőtlenítő 

takarítás 

 A fertőtlenítő 

takarításról 

ellenőrzési lapot 

kell tölteni 

Radiátorok, csövek 

lemosása  

 

2-3 hetente  ütemezés szerint, 

illetve szükség 

szerint 

takarító  

Ablakok, tükrök, 

üvegfelületek 

tisztítása  

 

Kéthavonta illetve szükség 

szerint 

takarító  

Szemétgyűjtők 

tisztítása, 

fertőtlenítése  

 

naponta naponta ki kell 

vinni (bent ne 

maradjon az 

épületben) 

takarító  

Képek, tablók, 

világítótestek 

portalanítása  

 

naponta, ill. 

szükség 

szerint 

szükség szerint takarító  

 

Az osztálytermekben a tanulók (hetes) folyamatosan ügyeljen a szellőztetés rendjére. 

 

 

Kaposvár, 2020.09.15. 

 

 

 

 

 

         Kárász László 

              igazgató 

 

  



MELLÉKLET 

 

 

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, akinek 

új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasz-

talt magán ilyen tüneteket:  

• köhögés;  

• nehézlégzés, légszomj;  

• láz;  

• hidegrázás;  

• izomfájdalom;  

• torokfájás;  

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.  

 

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a 

vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:  

• émelygés,  

• hányás és/vagy  

• hasmenés.  

 

 

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az 

utasításait. 
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Digitális eljárásrend  2. oldal 

Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 

A digitális munkacsoport eljárásrendje a Covid-19 járvány 

esetén esetlegesen elrendelendő digitális munkarend 

bevezetése előtt és alatt 
 

1. A munkacsoport tagjai: 

 Bence Miklós oktató 

 Keczeli László igazgató 

 Teveli Norbert informatikai munkaközösség-vezető, oktató 

 Szendrey Anita iskolatitkár 

2. Felkészülés 

 A Kaposvári Szakképzési Centrum intézkedési tervének, és az oktatói testület 

tanévnyitó értekezletén hozott határozatnak megfelelően rögzítjük, hogy a 

digitális oktatásra való átállás esetén iskolánkban az oktatás nyomon 

követésének hivatalos felülete a Kréta rendszer. Emellett az oktatók szabadon 

dönthetnek az általuk használt módszerről és felületről, amivel ezen felül 

támogatják munkájukat.  

 Kötelező felület: Kréta rendszer 

 Ajánlott felületek: Google ClassRoom,  

 A felületeken a digitális oktatásra való átállás érdekében haladéktalanul létre kell 

hozni a kereteket (pl. Google ClassRoomban a kurzusok létrehozása, Redmenta 

felhasználók felvétele, stb.) Amennyiben arra van mód, az oktató munkájának 

ellenőrzéséhez szükséges paramétereket meg kell adni a vezetőség részére. (Pl. 

Google ClassRoom: kurzuskód) 

Felelősök az egyes oktatók 

 Fel kell mérni, hogy az intézmény tanulói, különös tekintettel a most felvett 

diákokra, milyen, a digitális oktatáshoz használható eszközökkel és 

szoftverekkel rendelkeznek  

Felelősök: osztályfőnökök 

 A diákok és a gondviselők elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) aktualizálni 

kell a Kréta rendszerben kapcsolattartás biztosítása érdekében.  

Felelős: osztályfőnökök 



Digitális eljárásrend  3. oldal 

Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum 

 Egyúttal fel kell mérni, hogy az intézmény milyen eszközöket tud biztosítani 

kölcsönzésre a diákoknak a digitális oktatáshoz.  

Felelős: Kis Csaba rendszergazda 

3. Teendők a digitális oktatás bevezetésekor 

 A bizottság tagjai értekezletet hívnak össze online formában az esetleges 

problémák felvetésére és megoldására.  

Felelős: Keczeli László igazgató  

4. Teendők a digitális oktatás alatt 

 Kijelölt kollégák segítséget nyújtanak a többi oktatónak a digitális oktatáshoz 

szükséges rendszerek üzemeltetésében.  

Felelős: Kis Csaba rendszergazda 

 A rendszergazda biztosítja az iskolai rendszerek működését, segíti az iskola 

területéről digitális oktatást végző oktatók munkáját.  

Felelős: Kis Csaba rendszergazda 

 Az iskolavezetés fokozottan ellenőrzi a számonkérések módját, a jegyek számát, 

az órák, érdemjegyek adminisztrációját.  

Felelős: Lunczer Erika és Horváth Gergely Jenő igazgatóhelyettesek 

 A szülőkkel történő kapcsolattartásra az oktatók a KRÉTA felületet 

használhatják. Szükség esetén a gondviselő adatai résznél megadott 

telefonszámon vagy e-mail címen is elérhetik őket.  

Felelős: oktatók 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 

 

 

 Keczeli László 

 igazgató 
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Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum  

Egészségügyi munkacsoportra vonatkozó eljárásrend 

2020/2021. tanév 

2. oldal 

 

 

Egészségügyi munkacsoportra vonatkozó eljárásrend 

2020/2021. tanév 
 

 

 

1. A munkacsoport tagjai a 2020/2021-es tanévben 

 

- Farkas Noémi védőnő 

- Hajdu-Major Petra gazdasági ügyintéző 

- Lunczer Erika Katalin igazgatóhelyettes 

- Tóth József gondnok 

 

A csoport tagjai közötti kommunikáció folyamatos, személyesen, telefonon és  

e-mailben zajlik. 

 

 

2. Az Egészségügyi munkacsoport intézkedési terve  

 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében 

csak COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt.   

 

 

 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi 

tünetek legalább egyikét észlelik:  

- köhögés (száraz, ingerlő jellegű) 

- láz (37,5oC feletti testhő) 

- nehézlégzés 

- torokfájás 

- izomfájdalom 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara 

- émelygés, hányinger 

- hasmenés 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben 

tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

 

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt 

fertőzés van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

 

 

 

 

 



Kaposvári SzC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum  
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2020/2021. tanév 

3. oldal 

 

Teendők gyanús tünetek esetén: 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek.  

Ha a tanulónál a testhőmérséklet mérés lázat mutat (37,5oC feletti testhő) vagy a tanítás során 

a tanuló betegség tüneteit mutatja, a tanuló elkülönítésre kerül. A tüneteket mutató személyre 

az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és ideiglenesen el kell különíteni az 

intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő helyiségben egyszerre csak egy 

gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség takarítását végző személynek 

sebészeti maszkot, védőszemüveget vagy arcvédőt, gumikesztyűt, hosszú ujjú védőköpenyt kell 

viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező személy érintése előtt és után, 

valamint a védőfelszerelés felvétele előtt, levétele után. Lehetőség szerint a tüneteket mutató 

személytől legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell a helyiség folyamatos 

szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése, aki a gyermek háziorvosával telefonos 

konzultál, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel rendelkező gyermek ne használja a 

tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, szükség esetén mentővel szállítsák sebészi 

maszkban. 

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az iskola elfogad. 

 

Javaslatok az osztályfőnököknek: 

- Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az 

iskolában javasolt védő intézkedésekről. 

- Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek elérhetőségéről (név, telefonszám) a 

kapcsolattartáshoz. 

- Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak 

a háziorvossal az iskolába járásról. 

- Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés 

lehetőségeit ( távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás). 

 

 Általános óvó-védő rendszabályok: 

- Szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor, 

étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor. 

- Kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett. 

- Tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a 

könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás. 

- Friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos 

szellőztetés a termekben, folyosókon. 

- Az osztályok a tanítás folyamán saját tantermi rendszerben tanulnak, vagyis minden 

osztály ugyan abban a tanteremben marad a nap folyamán (kivétel ez alól az 

informatika, idegen nyelv és testnevelés órák, illetve a gyakorlatok).  

- Tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba 

tartozó tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek. 

- Olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, javasolt a 

maszk viselése ( pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás). 

- A tanórák alatt a tantermet csak a tanár engedélyével, nyomós indokkal lehet elhagyni. 

- A tantermeket lehetőség szerint a tanórák alatt is szellőztetni kell, de a szünetben 

mindenképpen. 

- Minden tanuló a saját tankönyveit és felszerelését használja, melyet a nap végén haza is 

viszi. Az iskolában ne hagyja a tankönyvei, az esetleges járványhelyzetre felkészülve. 
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Egészségügyi munkacsoportra vonatkozó eljárásrend 

2020/2021. tanév 

4. oldal 

 

Mellékhelyiségek használata: 

- A tanulók kötelesek a számukra kijelölt osztályteremhez legközelebb eső 

mellékhelyiségeket használni.   

- A mellékhelyiségek használatát követően a kézmosás és kézfertőtlenítés KÖTELEZŐ! 

Egy mellékhelyiségben egyidőben max. 3 fő tartózkodhat, kizárólag a rendeltetésszerű 

használat miatt.  

- A kihelyezett papír kéztörlőket használat után a kihelyezett kukákba kell dobni!  

- A dohányzás továbbra is tilos! 

 

Számítógéptermek, nyelvi laborok használata: 

- A számítógéppel felszerelt termek esetében a terembe lépéskor kézfertőtlenítés történik.  

- A monitorhoz érni tilos, mivel a monitor akár több napig fertőzött maradhat – az 

alkoholos fertőtlenítők tönkre tehetik a monitort! Ezt a fertőtlenítést akkor is szükséges 

a tanulónak megtennie, ha bármilyen okból elhagyta a helyiséget és visszatér!  

- A tanár az órán segítséget úgy ad, hogy a megfelelő védőtávolságot betartja. Ezért a 

gépet, a legelső tanuló kapcsolja be; hibás működést észlelve szól.  

- Csak az előírt helyen, gép mellett dolgozhat! A gépet, a nap végén tanári felszólításra 

kell kikapcsolni! 

 

Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok: 

- önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák tapogatásának 

kerülése, 

- sporteszközök rendszeres fertőtlenítése, 

- testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák, kerülni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat, 

- légúti fertőzések szaporodása ( téli hónapok) esetén maszk viselése javasolt, 

- fertőtlenítő takarítás során különös gondot kell fordítani a gyakran érintett eszközök, 

felületek fertőtlenítésére ( kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai 

eszközök, csaptelep, WC lehúzó). 

 

Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért? 

- A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. 

a javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

- A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi 

szolgálattól, osztályfőnöktől, kollégiumi nevelőtől! 

- Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról! 

- Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez 

nem lehetséges, viseljenek maszkot! 

- Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! 

- Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását! 

- Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség-

gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, 

vidámságra! 

- Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a digitális 

lehetőségéről. 
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Kollégistákra vonatkozó szabályok: 

- A kollégiumba költözéskor minden tanulót ki kell kérdezni a COVID-19 tünetek 

meglétéről (nyilatkozat kitöltésével), ill. lázmérést kell végezni, amit a nyilatkozaton 

kell dokumentálni. 

- Külföldről érkező, karanténra kötelezett tanulókat a kollégium elkülönítőjében kell 

elhelyezni a negatív teszteredmények megérkezéséig.  

- A nevelőtanárok naponta érdeklődnek a tanulók egészségi állapota felől, szükség esetén 

lázmérést végeznek. 

- A tünetekkel rendelkező diákot a kollégiumban elkülönítik, értesítik a szülőt, 

konzultálnak az iskolaorvossal, háziorvossal a további teendőkről ( lsd. fenn- Teendők 

gyanús tünetek esetén). 

- A férőhelyek 5%-át karantén, elkülönítés céljára fenntartják. 

- Zárt térben, közös használatú helyiségekben a 1,5 méteres védőtávolság betartása 

javasolt ill. szájmaszk, amennyiben ez nem lehetséges.  

- Egy szobába lehetőleg azonos osztályba, csoportba járó tanulók kerüljenek. 

- A krónikus beteg tanulókat a kisebb létszámú szobában helyezzék el. 

 

 

Hiányzások kezelése: 

Krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején kért krónikus 

betegségről szóló igazolás alapján.  

Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető. 

Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett formában 

részt vehet az oktatásban. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: 

- Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv 

szerint végzi. 

- Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

- A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük, erre elkülönítő helyiséget jelölünk ki. 

- Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 

- Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között 

a tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  

- Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének 

kialakításában és aktualizálásában. 

 

 

 

A csoporttagjai közötti feladatmegosztás: 

 

- Farkas Noémi védőnő 

o biztosítja az egészségügyi és járványügyi intézkedési terv betartását,  

o figyeli az aktuális járványügyi adatok alakulását, 

o aktív szerepet vállal a COVID-tünetek diagnosztizálásában, 

o az újabb eljárásrendek aktualizálásában részt vesz. 
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- Hajdu-Major Petra gazdasági ügyintéző felelős a kéz- és területfertőtlenítő szerek 

készletének nyilvántartásáért, gondoskodik az utánpótlás beszerzéséről, 

készletezéséről. A készletek beszerzése után átadja azokat a gondnoknak további 

használat céljára. 

 

- Lunczer Erika Katalin igazgatóhelyettes 

Járványügyi intézkedések szükségessége esetén: 

o értesíti a munkacsoport tagjait és az iskola vezetőjét, 

o felügyeli a szükséges intézkedések végrehajtását, 

 

- Tóth József gondnok felelős a kéz- és területfertőtlenítő szerek megfelelő 

tárolásáért, azokat a takarító személyzet részére átadja felhasználás céljára. 

Felügyeli a kéz- és területfertőtlenítő szerek, valamint a fertőtlenítőgép 

rendeltetésszerű használatát. Készletfogyás esetén jelzést ad a gazdasági 

ügyintézőnek. 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 

 

 

 

 Keczeli László 

 igazgató 



A Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 

Közgazdasági Technikum 

 

 

 

 

 

 

ELJÁRÁSRENDJE 
 

a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 
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Oktatásszervezésre vonatkozó eljárásrend 

2020/2021. tanév 

 

Az oktatásszervezési munkacsoport tagjai: 

 Dohányné Végvári Anna osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 Horváth Gergely Jenő általános igazgatóhelyettes 

 Kis Csaba rendszergazda 

 Pintér Zoltán oktatási igazgatóhelyettes 

 

 

O K T A T Á S S Z E R V E Z É S I  R E N D  

 

Az oktatásszervezési eljárásrend a járványügyi helyzet függvényében változhat. 

 

 

Oktatás rendje:  

 

A tanórák órarend szerinti megtartására kell törekednünk. A diákok egymástól 1,5 m 

távolságban próbáljanak az osztályteremben elhelyezkedni, amennyiben ez nem biztosítható, 

akkor a maszk viselése kötelező. 

 

Amennyiben egy osztály izolációja szükségessé válik, akkor az adott osztály tanítási rendje a 

digitális eljárásrendben közzétettekhez igazodik. A tanórákat online módon tartjuk meg, a 

normál órarend szerint. Ez nem feltétlenül jelenti internetes kontaktórák tartását, 

alkalmazhatóak a digitális eljárásrendben meghatározott egyéb módszerek, felületek is. 

 

A digitális átállásról az érintett tanárokat, diákokat és gondviselőiket az iskola facebook 

oldalán, honlapján, illetve KRÉTA üzenetben tájékoztatja az iskola.  

 

A felnőttek szakmai képzésében részt vevő tanulók oktatási rendje hasonlóan történik.  

 

 

A munkavégzés formái: 

Otthonról végzett digitális eljárásrend szerinti munka, home-office munka. A szigorú 

időbeosztást, a törzsidőt és a kötött munkaidőt az órarendhez igazodó digitális eljárásrend 

szerinti munkavégzés váltja fel.  
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A munkavállaló az órarendhez igazodó napi munkaidő beosztást készít. Az összeállítás alapja 

a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben található órarend. Valamennyi 

pedagógus, ideértve az óraadókat is, a tantermen kívüli digitális oktatást a Kréta szoftverben 

vezeti. 

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában alkalmazandó tanrend prioritásként kezeli 

iskolánkban a szakmai és érettségi vizsga előtt álló tanulók felkészítését. A többi évfolyam 

tekintetében az évfolyam teljesítésének elősegítése érdekében a szakmai és közismereti helyi 

tantervek alapján a törzsanyag megtanítására és elsajátíttatására fókuszálunk.  

A megvalósíthatóság és a tanulók egyenletes terhelése érdekében az osztályfőnökök 

összehangoló tevékenységet folytatnak az adott osztályában tanító tanárokkal.  

 

A diákok számára kiadásra kerülő digitális tananyagok formái: online feladatok megoldása, 

önálló tanagyag feldolgozás, projektmunka, prezentációk, kutatómunka, élőkapcsolat, online 

stream, tesztek.  

A tanórák rögzítése minden esetben a KRÉTA napló rendszerében történik. A digitális 

munkarend alatt a pedagógusnak minden óránál kötelező megadni a „Házi feladat” 

menüpontban az óra kommunikációs csatornáját, a kiadott témákat, linkeket, az alkalmazott 

tankönyv/munkafüzet oldalszámát, stb. 

Tanulók előrehaladásának ellenőrzése:  

A digitális munkarend alatt is fontos a tanulók előrehaladásának ellenőrzése.  

Az ellenőrzés formái:  

- online tesztek,  

- beadandó dolgozatok, előadások 

- projektmunka értékelése,  

- témazáró dolgozat,  

- röpdolgozat.  

Az értékelés minden esetben meg kell, hogy feleljen a pedagógiai programban foglaltaknak. Az 

előrehaladás követése érdekében gyakorló és ismétlő feladtok is kiadhatók, amelyeket a 

pedagógus nem értékel érdemjeggyel.  

A pedagógus minden esetben köteles a tanuló számára feltűntetni, hogy a kiadott feladatnak mi 

a beadási határideje, illetve, hogy érdemjeggyel lesz-e értékelve. 

Az óraszámtól függően rendszeresen értékeljék a pedagógusok a diákok munkáját, 

előrehaladását érdemjeggyel.  
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Amennyiben a tanuló a kiadott feladatokat nem végzi el, nem adja be határidőre, nem veszi fel 

a kapcsolatot a tanárral határidőig, hogy haladékot kérjen, akkor a szaktanár köteles értesíteni 

a szülőt és az osztályfőnököt.  

Tanulók hiányzása  

A digitális munkarend alatt a tanulók hiányzása nem értelmezhető kategória, ezért az 

elektronikus naplóban az „Üres/Digitális” beállítást kell alkalmazni. 

 

Az iskolai értekezletek 

Az iskola értekezleteit, tanári egyeztetéseket a Microsoft Teams csoportban való 

együttműködtetéssel valósítjuk meg.  

Célja a kollégák közötti tanácsadás, tudásmegosztás és a mindennapi kapcsolattartás. 

Adminisztrációs teendők, különböző szituációk esetén 

Ha a tanár és az osztály is home office-ban van, akkor sem a helyettesítéseknél, sem a KRÉTA 

rendszerben nincs teendő, az oktatás órarend szerint, a digitális eljárásrendben meghatározott 

formában valósul meg. 

 

Ha a tanár home office-ban van, de az adott osztály tantermi képzésen vesz részt, akkor a 

technikai lehetőségek függvényében az oktatás megvalósulhat tantermi formában, kontakt (élő) 

óra formájában, vagy valamilyen elektronikus csatornán digitális formában is. (Például 

interneten keresztül becsatlakozik élő adásban az osztályhoz, vagy Facebookon/ClassRoom-

ban küldd feladatot az osztálynak) Utóbbi esetben az iskolának felügyeletet kell biztosítania a 

„távoktatott” osztálynak, de az adott órát a szaktanár adminisztrálja a KRÉTA-ban. 

Ha az érintett osztálynak ez első v. utolsó óráira esik, akkor a tanóra a tanárral és az 

iskolaigazgatóval egyeztetve otthon is megvalósulhat. 

 

Ha a tanár nincs home office-ban, de az osztály igen, akkor értelemszerűen alkalmazandó a 

digitális oktatás. A tanár az óra időpontjában digitálisan oktat, nem osztható be helyettesítésre, 

az óra adminisztrálása az eljárásrend szerint történik a KRÉTA-ban. 

 

Ha egy osztályból csak egy v. néhány tanuló van karanténban, akkor az ő továbbhaladásuk 

érdekében a tanító tanároknak gondoskodni kell a kiadott tananyagok digitális elérésről. A diák 

hiányzását orvosi igazolással lehet igazolni. 

 

Kaposvár, 2020. szeptember 15. 

 

 

 

 

 Keczeli László 

 igazgató 



 
 

 
 

A Kaposvári SZC Rudnay Gyula 

Szakképző Iskola és Kollégium 
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a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan 
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A tantermen kívüli, digitális oktatásra felkészülés és áttérés eljárás rendje 

Határidő Feladat Felelős Kivitelezés 

2020.09.04 Digitális csoport 

megalakulása 

Szentesiné Kiss 

Katalin 

Szentesiné Kiss Katalin 

Dr. Cseplitsné Kovács 

Katalin 

Rentler Péter 

Ligeti László 

2020.09.10. Szülőkkel való digitális 

kapcsolattartás 

kialakítása 

Ligeti László Kréta szülői 

jogosultságok 

generálása és 

kiküldése, Kréta 

gondviselői adatok 

aktualizálása. 

2020.09.11. Tanulókkal és 

pedagógusokkal való 

digitális kapcsolattartás 

kialakítása 

Ligeti László Tanulói office fiókok és 

jogosultságok 

aktualizása. A 

rendszergazda felveszi a 

tanulókat, oktatókat, 

osztályokat, csoportokat 

az adminisztrációs 

felületen. Mindenki 

saját email címmel 

rendelkezik.  

2020.09 14.-24. Tanulási és oktatási 

lehetőségek 

rendszerének és 

formáinak 

meghatározása 

Rentler Péter Melléklet 

2020.09.21.-

09.25. 

Rendelkezésre álló 

infrastruktúra felmérése 

és kiértékelése a 

tanulók és oktatók 

körében.  

Dr. Cseplitsné 

Kovács Katalin 

Online kérdőív 

kiküldése 

2020. 09.30 Beavatkozási területek, 

lehetőségek 

meghatározása. 

Dr. Cseplitsné 

Kovács Katalin 

A kérdőívek 

kiértékelése. 

Listakészítés azokról, 

akiknek nincsenek 

megfelelő eszközeik 

2020. 10. 01. Az oktatók felkészítése 

a digitális felületek 

használatára 

Rentler Péter Kiscsoportos 

bemutatás, oktatás 

2020.10.05. Tanulók eszközeinek 

felkészítése a digitális 

oktatásra 

Rentler Péter 

Dr. Cseplitsné 

Kovács Katalin 

Szentesiné Kiss 

Katalin 

Tanórai keretek között 

(digitális kultúra, 

illetve informatika 

órán) a használni 

kívánt platformok 

telepítése, kapcsolatok 

megteremtése, 

használat gyakorlása 

Áttérés esetén Tanulók, szülők, 

oktatók értesítése 

Szentesiné Kiss 

Katalin 

Outlook felület 

használata Szükség 

esetén az intézményi 



 
 

eszközök kiadása a 

listán szereplőknek. 

 

 Órarend szerinti 

kapcsolat felvétel. 

Outlook üzenet, Teams, 

Stream órák tartása 

home office 

munkarendben 

Oktatók A meghatározott 

platformok használata 

 Ellenőrzés Szentesiné Kiss 

Katalin 

Nagy Judit 

Vajda József 

Ferenczi Csaba 

Heti rendszerességgel 

minden oktató kijelölt 

napi óráinak 

ellenőrzése, kiküldött 

anyagok beküldése  

Melléklet 

 A tanulók a Microsoft Office 365 felhő alapú szolgáltatását használják. 

 A szolgáltatás iskolák számára ingyenes, központilag, rendszergazda által (részben) 

felügyelhető. 

 Az Office 365 többféle alkalmazást kínál, mely használható a digitális oktatásban: 

o Outlook: Levelező alkalmazás. Az oktatók és tanulók email-ek formájában 

kommunikálhatnak egymással. Az oktatók egyéneknek, illetve csoportoknak és 

osztályoknak is tudnak emailt küldeni, amit az összes tanuló megkap, aki fel lett 

véve ezekbe. Az Outlook segítségével feladatokat küldhetnek ki az oktatók, 

melyeket a tanulók megoldás után visszaküldenek. Nem élő kommunikációt tesz 

lehetővé. Alkalmas lehet a tanulók értesítésére is az oktatók, osztályfőnökök, 

intézmény által.  

o Teams: Szöveges chat, hang alapú és videó konferencia alkalmazás. Élő 

kommunikációt tesz lehetővé. Minden oktatónak csoportok és osztályok vannak 

létrehozva az alkalmazásban, amelyekbe fel vannak véve az ott lévő tanulók. 

Ezekkel az oktató szövegesen élőben kommunikálhat (chat), hang és 

videókonferenciát is tarthat. Ezen kívül az oktatók élőben megoszthatnak 

fájlokat, dokumentumokat, teszteket, melyeket a tanulók szintén élőben az 

oktató szeme láttára szerkeszthetnek, kitölthetnek, miközben 

kommunikálhatnak is szövegesen, hanggal, vagy videó formájában. Mindkét fél 

megoszthatja akár a számítógépe kijelzőjét is, élőben látva a másik fél 

tevékenységét. Mivel élő kommunikációt tesz lehetővé az oktató nyomon 

követheti ki az, aki részt vesz az órán. Valamint azt is látja, hogy a kiadott 

feladatokat ki küldte vissza időben. 



 
 

o Stream: Élő adást tesz lehetővé. Az oktató előadást tarthat melyet a tanulók 

élőben nézhetnek. Láthatóak az előadáson részt vevő tanulók. A tanulók 

szövegesen (chat) jelezhetnek vissza az oktatónak az előadással kapcsolatban. 

o Drive: Felhő alapú tárhely. Mindenki tárhellyel rendelkezik, ahova a feltöltött 

fájlok, feladatok anyagai, rögzített élő adások videói kerülnek. Az előbb említett 

szolgáltatásokat egészíti ki. 

o Word, Excel, PowerPoint: Ha valakinek az otthoni gépén nincs az alábbi irodai 

alkalmazásokból telepített verzió, akkor a felhő alapú alkalmazását használhatja. 

Így az oktatóktól kapott tananyagokat is mindig meg tudja nyitni minden tanuló. 

 Mindegyik alkalmazás mobiltelefonos applikációval is rendelkezik. 

 

Tab, 2020. szeptember 15. 

 Szentesiné Kiss Katalin 

 igazgató 



 

A Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola 
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Barcs, 2020. szeptember 15. 

  



Bevezetés: 

A KRÉTA rendszer az intézmények számára – a hagyományos tanügyi és adminisztrációs 

funkciókon túl – többféle kommunikációs csatornát (feljegyzések, elektronikus üzenetek, 

faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés üzenetek és fájlcsatolmányok küldése) biztosít, és több 

olyan funkcióval is rendelkezik (pl. házi feladatok, kérdőívek), melyek eredményesen 

támogatják az on-line tanulási folyamatokat. A digitális munkarend megszervezésére ezen 

csatornákat használja az intézmény. 

 

A pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének formái, rendje, 

beosztása, a KRÉTA tanulmányi alaprendszerben történő dokumentálás módja, a 

tanulók, szülők tájékoztatása: 

 

Az adminisztrálással kapcsolatban az az elvárás, hogy a KRÉTA rendszerben azokat az órákat 

továbbra is naplózzák a pedagógusok, amelyeket digitális formában megtartanak. A tanórák 

tananyagát rögzítsék, a tanulók hiányzásait nem megjelent státuszra állítsák, hiszen nincsenek 

jelen a tanulók, de nem is hiányoznak. 

A konkrét tanításra vonatkozóan az intézményben, a tanórák adminisztrálása és a tananyagok 

kiküldése órarend szerint történik. 

A tanulók és szüleik tájékoztatása érdekében a tanórák tananyagát kötelezően be kell írni, a 

„Házi feladatok” felületen, ahol a kiadott feladatokat, illetve a digitális tananyagok linkjeit is 

kérjük megjeleníteni, ezzel lehetővé téve, hogy e felületről a tanulók később is 

visszakereshessék az adott órára vonatkozó információkat. 

Elsődleges csatornaként, de nem kizárólagos jelleggel, a tanulói és szülői kommunikációra, 

kapcsolattartásra az intézmény az e-Ügyintézés funkcióját használja. Az Üzenetek funkcióban 

a címzettek listájához minden esetben rendeljék hozzá valamelyik tagintézmény-vezetőt, hogy 

ellenőrizhetők legyenek az ellátott feladatok és a tanulók számára kiküldött tananyagok. 

Az intézmény vezetősége részére ez a csatorna nyújt kellő információt az üzenetek megfelelő 

átadásáról. A szülők részére az intézmény megteremtette a KRÉTA rendszer használatának 

feltételeit, mivel ez az elsődleges, hivatalos tanügyigazgatási rendszer.  

Minden szülő megkapta a rendszerhez szükséges belépési azonosítót, és a használatához 

szükséges információkat. Az adminisztrátorok figyelnek arra, hogy a most csökkentett belépést 

generáló szülők részére azonnal megadják a bővített hozzáférést. Ezekkel a szülőkkel az 

osztályfőnökök vegyék fel azonnal a kapcsolatot és segítsenek megoldani a problémát. 

Az intézmény honlapján meg vannak jelenítve az iskola elérhetőségei, ahol a szülők jelezhetnek 

az iskola felé, amennyiben a KRÉTA rendszerbe belépési problémáik adódnak.  

  



Az intézmény a KRÉTA rendszerben a jelenleg érvényes digitális munkarendhez, a 

tanulók tanulmányi előre haladásának, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének, az 

évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítéséhez az alábbi funkciókat használja: 

 

1. Tananyagok megjelenítése — Házi feladatok funkció 

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, 

tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a 

foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, 

melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület 

segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.  

A házi feladatok funkció kezeléséről a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalán olvashatnak részletes 

útmutatót:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577 

 

2. Kommunikációs csatorna — e-Ügyintézés Üzenetek funkció (elsődleges, de nem kizáró 

jelleggel) 

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – 

alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, 

továbbá kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is. Az 

üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen 

választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, 

valamint a tanulók szüleit is. Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát 

biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével 

lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is. Az Üzenetek 

funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962 

 

3. On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció 

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, 

szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) 

pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A 

visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható. A kérdőívek 

segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni 

feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek 

olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet 

segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak 

feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének 

megfelelően. 

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok 

felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962


tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, 

tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, 

tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is. 

A kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077 

 

4. Faliújság, elektronikus üzenet 

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőnek ún. faliújság bejegyzéseket 

küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet 

minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. A 

faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben ha választ várunk 

akkor azt az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját használva tudjuk megtenni. A rendszer csak az 

elektronikus üzenetekről küld azonnali (push) üzenetet a tanulók ill. szülők mobiltelefonjára, a 

faliújság bejegyzésekről ilyen üzenet nem keletkezik.  

Az intézmény a meghozott intézkedésekről szóló tájékoztatást minden esetben elektronikus 

üzenet és/vagy faliújság bejegyzés formájában küldi ki a tanulóknak és szüleiknek.  

A faliújság funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548 

Az elektronikus üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza:  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538 

 

A jelenlegi digitális munkarendben az aktív pedagógusokat helyettesíteni nem szükséges. 

Amennyiben helyettesítés merül fel, betegség vagy egyéb ok miatt valamely pedagógus nem 

tudja ellátni feladatát a Szakképzési Centrum vezetőségével való egyeztetés szükséges. 

 

 

 

Barcs, 2020. szeptember 15. 

 

Csonka Zoltán Róbert 

igazgató 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425548
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=2425538
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Amennyiben a járványügyi helyzet indokolja a jelenléti oktatási forma helyett az 

online/digitális oktatási mód részleges vagy teljes alkalmazására állunk át, figyelembe véve 

az előző tanév online oktatási tapasztalatait.  

Ennek megvalósításához a következő lépéseket tettük: 

1. Létrehoztuk a digitális munkacsoportot. 

2. A digitális munkacsoport Google űrlapon keresztül felméri az iskola, a tanulók és az 

oktatók technikai eszközeit, azok állapotát, a használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások 

körét, a tanulók és az oktatók lakhatási körülményeit, majd ezeket összesíti.  

3. A felmérés eredményeit felhasználva intézményünk tervet készít az oktatók és a tanulók 

hiányzó eszközeinek biztosítására (amennyiben lehetséges).  

4. A meglévő tanulói laptopokat a rendszergazda felkészíti az online oktatás elvárásainak 

megfelelően. Átadásukat átadás-átvételi elismervénnyel dokumentáljuk. 

5. A tanulókkal, szülőkkel, oktatókkal és az oktatói munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása: 

 Az online oktatásra történő részleges vagy teljes átállásról a szülők/diákok tájékoztatása 

az iskola honlapján, Facebook oldalán, a KRÉTA rendszeren keresztül történik. 

 Az online oktatás alatt a szülőkkel a KRÉTA rendszeren keresztül tartjuk a kapcsolatot, 

ha szükséges online szülői értekezletet szervezünk, melyhez a G Suit Meet alkalmazását 

használjuk. A működést az általános és oktatási igazgatóhelyettes ellenőrzi, a tanórák 

könyvelése a KRÉTÁ-ban felrögzített órarend szerint történik. 

 Az online oktatás alatt az oktatókkal/munkatársakkal e-mailen keresztül történik a 

kapcsolattartás, az értekezleteket a G Suit Meet alkalmazását felhasználva szervezzük 

meg. Dokumentációja: fenntartói és igazgatói utasítások formájában valósul meg. 

 A Google Tanterem csoportjait a tantermi oktatás első két hetében létrehoztuk, s a 

tanulókkal történő kapcsolattartás ezen és a KRÉTA rendszeren keresztül valósul meg. 

A digitális tananyagokat a munkaközösségek értekezleteiken határozzák meg a 

szaktanárok ajánlásai és az intézmény szakmai programja figyelembevételével. A 

feltöltést otthoni munkában folyamatosan végzik a kollegák. Dokumentációja a KRÉTA 

felületen, a Google Classroomban folyamatos. Az ellenőrzést az igazgató és helyettesei, 

valamint a munkaközösségvezetők végzik. Így a működés a feltöltött anyagok és az 

elvégzett munka valós időben ellenőrizhető.
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 A számonkérés a digitális felületen elérhető eszközökkel (feladatlapok, 

projektmunkák, beadandó dolgozatok) a heti óraszámnak megfelelően történik, 

miközben lehetőséget biztosítunk arra, hogy a különösen fontos tananyagegységeknél a 

személyes (online) konzultáció is megvalósulhasson. Felelősei az oktatók és 

munkaközösségvezetők. Az ellenőrzést a csoportokhoz hozzárendelt vezetők 

folyamatosan végzik. A feladatok kiadása a Google Classroomban és a KRÉTA 

rendszer házi feladat moduljában történik. A gyakorlati oktatás duális képzés esetén a 

képzőkkel együttműködve, az általuk használt intézkedési terv alapján történik. 

Ellenőrzését a szakmai igazgatóhelyettes látja el.  

 Elméleti és gyakorlati órák átcsoportosítása: a digitális oktatásra történő átállás 

szükségessé teheti a tananyag átcsoportosítását, így az elméletigényes gyakorlat 

megvalósítható digitális platformon. A duális képzőhelyekkel történő együttműködés 

alapján az egyéb gyakorlati tevékenységek szükség esetén tömbösítve kerülnek 

pótlásra. Felelőse a szakmai és az oktatási igazgatóhelyettes. Az ellenőrzést is ők végzik 

el. 

 

Munkarend meghatározása 

Digitális munkarendre való átállás esetén a nem oktatással foglalkozó alkalmazottak hivatali 

időben (7:40-16:00 óráig), vezetés 7:40-16:00 óráig tartózkodik az intézményben. Az 

ellenőrzést az igazgató, a gondnok és a gazdasági vezető végzi. A munkarend megváltoztatását 

igazgatói utasítás dokumentálja. 

Rendkívüli események kezelése 

A folyamatosan változó helyzet szükségessé teszi a hírkövetést, szükség esetén az azonnali 

beavatkozást. Ilyen esetben az igazgató a felelős, dokumentációja utasítás formájában történik. 

Adatszolgáltatás a Centrum felé 

Változatlan formában történik. Felelőse az igazgató, valamint helyettesei, helyettesítési 

sorrendben. 

Vizsgák megszervezése és lebonyolítása 

Fenntartói utasítás szerint a kialakult helyzetnek megfelelően történik.  

Felelőse az általános és a szakmai igazgatóhelyettes, az ellenőrzést az igazgató végzi. 

Dokumentációja a vizsgajegyzőkönyv. 

 

 

Nagyatád, 2020. szeptember 15. 

 

  

 Cseh Tamás Attila 

 igazgató 
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1. A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, 

értékelésének alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam tanulmányi 

követelményei teljesítésének rendje, feltételei 

1.1. A tanulók az elsajátítandó tananyagot, illetve feladataikat az órarendjüknek megfelelő 

időbeosztással folyamatosan kapják e KRÉTA rendszeren keresztül. Amennyiben a 

szaktanárok más felületeket és alkalmazásokat is használnak, a KRÉTÁ-ban a hivatkozás, 

vagy az erre vonatkozó információ minden órához kapcsolódóan rögzítésre kerül. 

A rendszeres ellenőrzés érdekében a hetente minden tantárgyból a tantárgy óraszámától 

függetlenül tanulói visszajelzést igényló feladat kiadásra kerül. 

1.2. Minden tantárgyból minimum három, heti egy órás tantárgy esetén két alkalommal a 

tanulók teljesítményét érdemjeggyel értékelni kell. 

1.3. A beszámoltatás alkalmazott módszerei a tanári gyakorlattól és a tantárgy sajátosságaitól 

függhetnek, kötelezően előírt forma nem kerül meghatározásra.  

Példa ellenőrző feladatokra: online teszt, projektmunka, esszé, PPT, gyakorlati feladat (rajz, 

növénygyűjtemény, stb.) 

1.4. A tanév követelményei teljesítésének feltétele az ellenőrzési feladatok teljesítése. 

 

 

2. Az oktatók munkavégzésének formái, rendje, beosztása, a tanulmányi 

alaprendszerben való dokumentálás módja 

2.1. Az oktatók az órarendjüknek megfelelő időbeosztásban otthonról, illetve szükség esetén az 

iskolában, az iskola eszközeit igénybe véve végzik feladataikat.  

2.2. A KRÉTA rendszer használata minden oktatónak kötelező. A munkavégzés 

folyamatosságát a KRÉTÁ-ba beírt órák, illetve a KRÉTA alkalmazások használatának 

ellenőrzésével követjük nyomon. 

Az igazgató, az igazgatóhelyettesek meghatározott feladatmegosztás szerint vesz résznek 

az ellenőrzésben. Egy-egy adott hétre vonatkozóan az ellenőrzést a hetet követő hétfőn 16 

óráig kell elvégezni. 

 

 

 

 

 



3. Az alkalmazott tanrend, a tananyagok átcsoportosítása 

3.1. Az iskola képzési szerkezete, a gimnáziumi és technikumi képzések sajátosságai nem 

indokolják a tantárgyfelosztás és az órarend átcsoportosítását.  

3.2. Az iskolában duális képzés ebben a tanévben nincs. A gyakorlati képzés esetében a 

tananyag átrendezésre kerül, az elméletigényes, tantermi keretekben szervezhető 

tananyagrészek feldolgozását mindenképp a személyes tanulás idejére tervezzük. 

 

 

4. A tanulók, szülők, alkalmazottak tájékoztatásának eszközei 

4.1. A tanulókkal és a szülőkkel az elsődleges kapcsolattartó az osztályfőnök. A tanulás-tanítás 

folyamatában az egyes osztályokkal, tanulói csoportokkal az oktatók tartanak kapcsolatot, 

bármilyen kapcsolattartási probléma esetén az osztályfőnökökhöz fordulhatnak. 

A kapcsolattartás a biztos működés érdekében több fórumon is megvalósul, a KRÉTA 

rendszeren kívül pl.: a Facebook csoportokban, a Discord vagy a Cisco webex felületén, 

illetve minden tanuló telefonos és e-mailes elérhetősége is rögzítésre került. 

Minden tanulót és szülőt érintő esetben az információkat a KRÉTA rendszeren kívül az 

iskola hivatalos honlapján, illetve Facebook oldalán is közzé tesszük. 

Az iskola, az iskolavezetés és az egyes osztályok osztályfőnökeinek elérhetőségeiről a 

tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak. 

4.2. Az alkalmazottak tájékoztatásának elsődleges csatornája az e-mail, illetve szükség esetén 

telefonos megkeresés. A kapcsolattartást másodlagosan oktatói Facebook csoport segíti. 

 

 

Barcs, 2020. szeptember 15. 

 

 

 

 Horváthné Madarász Zsuzsanna 

 igazgató 
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Oktatásszervezési munkacsoport 

Feladata: az oktatásszervezés támogatása, az eljárásrend oktatásszervezéssel kapcsolatos 

részének kidolgozása 

Munkacsoport tagjai: 

Lempel Attiláné, oktatási igazgatóhelyettes 

dr. Gelencsér Szabolcsné 

Perák Veronika, általános igazgatóhelyettes 

 

Intézkedések a részleges digitális munkarend időszakában: 

- Az osztályok, évfolyamok elhelyezése, csengetési rend: 

- Az osztályokat évfolyamonként (nappali és esti munkarendre egyaránt vonatkozóan) 

heti bontásban havonta egy héten keresztül hagyományos munkarendben oktatjuk a 

vészhelyzet megoldására alkalmas nagyobb tantermeinkben, ahol az 1,5 m-es távolságot 

tudjuk tartani a tanulók között. Így nem szükséges az eltérő csengetési rend alkalmazása.  

- A 9. évfolyam havonta 1 hetet hagyományos munkarendben, 3 hetet digitális 

munkarendben tanul, 

- a 10. évfolyam havonta 1 hetet hagyományos munkarendben – elméleti oktatásban, 1 

hetet digitális munkarendben – elméleti oktatásban tanul és 2 hetet digitális 

munkarendben gyakorlati oktatásban részesül, 

        -    A 11. évfolyam és az SZH/2 osztály havonta 1 hetet hagyományos munkarendben –

elméleti  oktatásban, 1 hetet digitális munkarendben – elméleti oktatásban tanul és 2 hetet 

digitális munkarendben gyakorlati oktatásban részesül. 

       -     A 12-13. évfolyamok havonta 1 hetet hagyományos munkarendben, 3 hetet digitális  

             munkarendben tanulnak. 

- A szakmai gyakorlati képzés megvalósításának módjáról a gyakorlati 

munkahelyek tájékoztatása megtörtént az „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi 

válsághelyzet során történő megszervezéséhez” dokumentum alapján.  

- Az évfolyamonkénti beosztás szerint tájékoztatjuk a gyakorlati képzőhelyeket a digitális 

tanrendre való átállásról. 

- A tanítási és közösségi terek használata, szabályai, ellenőrzése és a tanulási, 

nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályai: 



- Az iskola épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus 

megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja.  

Ha valaki betegségre utaló tüneteket észlel, haladéktalanul a háziorvosát kell 

megkeresnie, az iskolába nem léphet be!   

- A személyi higiéné betartása minden tanuló és dolgozó részéről szükséges pl. gyakori 

kézmosás, kézfertőtlenítés, maszk használata…. 

- Az iskolába érkezéskor kötelező a lázmérés és a kézfertőtlenítés. Minden tanuló csak az 

első bejárati ajtót használhatja.  

- A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül 

fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. Az ügyintézés során, a tanórák 

közötti szünetekben, folyosókon, a mosdók használata, az iskolába érkezés során a 

várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani.  

- Az osztálytermek szellőztetésére kiemelt figyelmet kell fordítani! (szünetekben 

kötelező, óra közben is ajánlott a nyitott ablak- időjárás függvényében)  

- Tanórákon, a tanterem kapacitásának figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 

méteres védőtávolságot be kell tartani. Amennyiben a védőtávolság nem tartható, maszk 

viselése kötelező!!! A 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt 

vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.  

- A szülői tájékoztatók, értekezletek rendjének szabályozása: 

- Elsősorban a KRÉTA-rendszeren és az iskolai honlapon keresztül tájékoztatjuk a 

szülőket, valamint az iskolai, illetve a zárt facebook csoportokon keresztül. 

- Felmentések szabályozása: 

- A részleges digitális tanrend időszakában nem alkalmazunk felmentéseket. Kivétel ez 

alól, ha a tanuló kollégista és nem biztosított a  kollégiumi elhelyezése, akkor ő 

felmentést kaphat a hagyományos munkarend alól; részére digitális formában juttatjuk 

el a tananyagot. További kivételt képez az a tanuló, akinek nincs internet-elérése; 

számára a havi beosztás digitális heteiben postázzuk a tananyagot. 

- Intézkedések a teljes digitális munkarend időszakában: 

- A vészhelyzet első szakaszában 2020. 03.16-tól alkalmazott eljárásrend szerint. 



 Kaposvári SZC Nagyatádi Szakképző Iskola  

  

 a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti  

 SZAKKÉPZÉSI ALAPFELADAT-ELLÁTÁS RENDJE 

        

        

1.)  Tanulók tanulmányi előrehaladása 

1.1. 

tananyagok elküldése: a tanrendnek megfelelően heti beosztással minden 

szaktanár gondoskodik a tanyagok elküldéséről és rendelkezésre áll az 

ismeretek feldolgázásához telefonon, emailen.                                                                                                                            

A duális képzésben résztvevő tanulók esetében a gyakorlati napokon digitális 

módon történik a tananyagok átadása.  

1.2. a tanuló előrehaladásának ellenőrzése: az új tananyag küldése előtt a 

szaktanár ismétlő kérdéseket továbbít a tanulók részére 

1.3. ellenőrzés gyakorisága: heti rendszerességel a tantárgynak megfelelő 

időbeosztáskor 

1.4. 

értékelés formái, alkalmazott eszközök,módszerek:                                                                                                              
kiküldött feladatlapok visszajuttatása a szaktanárnak;                                                         

elektronikus úton továbbított feladatlapok visszaküldése;                                                            

online tesztek kitöltése;                                                                                                   

házidolgozatok készítése;                                                                                       

projektmunkák készítése, leadása pl. gyakorlati feladatok megoldása festőknél,                                                  

pincéreknél, cukrászoknál;                                                                                  

videótelefonálás segítségével szóbeli feleltetés (végzős tanulóknál);                                                           

munkafüzetben kijelölt feladatok megoldásának lefényképezése, megküldése;                                                                   

1.5. értékelés gyakorisága: tantárgyanként a szaktanár által meghatározott 

beosztással 

1.6. 
tantárgyi követelmények teljesítésének feltételei:                                                                               

aktív közreműködés a digitális munkarend szerinti oktatásban;                                                   

a szaktanár által meghatározott számú érdemjegy elérése, produkálása  

  

2.)  Pedagógusok, oktatók munkavégzése: 

2.1.  

munkavégzés formái: tananyagok összeállítása digitalizált formában , majd 

ezek továbbítása a tanrendben meghatározott napon 

2.2.  

munkavégzés rendje: tantermen kívüli, otthoni munkavégzés vagy esetenként 

az iskolában 

2.3.  

munkavégzés beosztása: az összeállított tanrendnek megfelelően, valamint 

munkanapokon 8-14 óra között rendelkezésre állás - tanulók részére 

segítségnyújtás, és egyéb iskolai feladatok ellátása céljából is 



2.4  

KRÉTA-ban rögzítés: heti órarend szerint a tananyagok rögzítése, 

könyvelése, mivel a tananyagtartalmak a tanmenetek szerint kerülnek 

összeállításra 

2.5.  

munkavégzés ellenőrzése: minden pénteken a pedagógus által kitöltött és az 

igazgató helyettesnek elküldött iskola által készített nyomtatvány segítségével 

  

3.)  Órarend helyett alkalmazott tanrend -  mellékletben csatolva 

  

4.)  Tájékoztatás formái  

  szülők: facebook, honlap, telefon 

  diákok: facebook, holnap, facebook zárt csoport, telefon, email 

  alkalmazottak: facebook zárt csoport, email, telefon 

 

 

Nagyatád, 2020. szeptember 15. 

 

 Döméné Lajos Katalin 

 igazgató 
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1. A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, 

alkalmazható formái, gyakorisága, rendje a felkészítő foglalkozás keretében  

1.1  

A tanulók az elsajátítandó tananyagot, illetve feladataikat az órarendjüknek megfelelő 

időbeosztással folyamatosan kapják e KRÉTA rendszeren keresztül az iskolától.  

A csoportvezetők a feladatokkal folyamatosan tisztában vannak, a tanulókkal párhuzamosan 

követik azt a KRÉTA rendszerben. Tanórákon kívüli időszakban folyamatosan tartják a csoport 

tanulóival, ellenőrzik a felkészülést, segítenek a tananyag elsajátításában, illetve a szaktanárok 

felé jelzik, ha problémát, értetlenséget tapasztalnak. Fontos az információ áramoltatása a 

csoportvezetők, és osztályfőnökök, és a csoportvezetők és órai tanárok között. A kapcsolattartás 

módszereinek csak az egyéni kreativitás korlátai szabnak határt. A digitális segítség minden 

válfaja alkalmazható. Hatékony, és mindenki számára elérhető legyen. (Pl.: KRÉTA, E-mail, 

Messenger, Webex, stb.)  

1.2 

 Minden tantárgyból követik a csoport tanulóinak a teljesítményét, az érdemjeggyel értékelt 

megnyilvánulásait. 

 

2. Az egyéni törődés tevékenysége digitális oktatás idején.  

2.1 

A tanulók pszichés teherviselő képességét ez az időszak igénybe veszi. Fontos feladat, hogy 

amikor a személyes kapcsolatok hiányoznak, a törődés érzése kerekedjen felül a magára 

hagyottság érzésén. Személyes kapcsolattartás, folyamatos érdeklődés, segítség nyújtás, ha 

kell, egyéb szükséges intézkedés a csoportvezetők feladata. 

 

3. A pedagógusok munkavégzésének formái, rendje, beosztása, a köznevelési 

regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálás módja 

3.1 

A pedagógusok a digitális órarendjüknek megfelelő időbeosztásban otthonról, illetve szükség 

esetén az iskolában, az iskola eszközeit igénybe véve végzik feladataikat.  

3.2 

A KRÉTA rendszer használata minden pedagógusnak kötelező. A munkavégzés 

folyamatosságát a KRÉTÁ-ba beírt foglalkozások, illetve a KRÉTA alkalmazások 

használatának ellenőrzésével követjük nyomon. 

A foglalkozások fajtái, és az óraszámok, melyek a digitális rendszerben értelmezhetők: 

- Felkészítő foglalkozások (heti 15 óra) 

- Egyéni törődés (heti 14 óra) 



 

- Csoportfoglalkozás (heti 1 óra) 

Az igazgató, az igazgatóhelyettes és az igazgató által e feladattal megbízott pedagógus 

meghatározott feladatmegosztás szerint vesz részt az ellenőrzésben. Egy-egy adott hétre 

vonatkozóan az ellenőrzést a hetet követő hétfőn 16 óráig kell elvégezni. 

 

4. A tanulók, szülők, alkalmazottak tájékoztatásának eszközei 

4.1 

A tanulókkal és a szülőkkel az elsődleges kapcsolattartó a csoportvezető. A kapcsolattartás a 

biztos működés érdekében több fórumon is megvalósul, a KRÉTA rendszerben, a Facebook 

csoportokban, amellyel a csoportok jó, ha rendelkeznek, illetve minden tanuló telefonos és e-

mailes elérhetősége, mely rögzítésre kerül. 

A kollégium, a kollégiumvezetés és az egyes csoportok csoportvezetőinek elérhetőségeiről a 

tanulók és a szülők tájékoztatást kapnak. 

4.2 

Az alkalmazottak tájékoztatásának elsődleges csatornája az e-mail, illetve szükség esetén 

telefonos megkeresés, online meeting. A kapcsolattartást másodlagosan tanári Facebook 

csoport segíti. 

 

5. Kollégium nyitva tartása 

5.1 

Igény esetén a Barcsi Kollégium barcsi telephelyén kollégiumi elhelyezést biztosít a 

járványügyi előírások maximális betartása mellett. 

 

5.2. 

Hivatalos munkaidőben az intézmény köteles megszervezni a személyes jelenléttel járó 

ügyeletet, amiben az igazgató és/vagy igazgató helyettes és/vagy az igazgató által megbízott 

pedagógus vesz részt a digitális oktatás ideje alatt 

 

Barcs, 2020. szeptember 15. 

 

 

 Bagó József 

 igazgató 

 


