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Cél: A JÁRVÁNYÜGYI VESZÉLYHELYZET KEZELÉSE 

 

Jogszabályi háttér:   

- 484/2020. (XI.10 Korm.rendelet) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről - 17.§ (2) Az iskolák a középfokú oktatásban a 9. osztálytól digitális 

munkarendben működnek. 

- a szakképzésért felelős miniszter egyedi miniszteri határozata (2020.november 10) a  

szakképzést érintő szabályokról 

 

 A SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEKBEN FOLYÓ SZAKMAI OKTATÁSBAN A 

  KÖZISMERETI ÉS SZAKMAI ELMÉLETI TANÓRÁKAT ON-LINE MÓDON 

 KELL MEGSZERVEZNI. 

 

 A SZAKMAI GYAKORLATI OKTATÁST TANMŰHELYBEN, ILLETVE 

 GAZDASÁGI KÖRNYEZETBEN KELL MEGSZERVEZNI LEHETŐSÉG 

 SZERINT HETI TÖMBÖSÍTÉSBEN, KIS LÉTSZÁMÚ CSOPORTOKBAN. 

 

1. Tanulók és alkalmazottak iskolában tartózkodásának rendje 

 

A szabályok megalkotására egészségügyi munkacsoportot hoztunk létre, melynek vezetője az 

intézmény igazgatója, Dr. Császár Éva. Munkáját segítik az igazgatóhelyettesek, illetve a 

munkaközösség-vezetők. Szükség esetén kikérik az iskolai védőnő, illetve iskolaorvos 

véleményét. 

Általános rendelkezések: 

- Az intézmény épületeibe kizárólag egészséges, koronavírus tüneteket (köhögés, 

nehézlégzés, légszomj, láz, izomfájdalom, torokfájás hasmenés, hányás) nem mutató 

személy léphet be munkavégzés céljából, illetve halaszthatatlan ügyintézés érdekében. 

- A személyi higiéné betartása mindenkire nézve kötelező. Ez magában foglalja a gyakori 

szappanos kézmosást, kézfertőtlenítést, a köhögési, tüsszentési szabályok betartását, az 

általa használt tárgyak, eszközök, berendezések rendszeres felületfertőtlenítését. 

- Az intézmény épületeibe csak szájat és orrot eltakaró maszkban engedélyezett a belépés. 

- Belépéskor a beléptető rendszernél elhelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Ezzel az egész kézfejet át kell dörzsölni. 
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- Az intézmény épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben 

részt vevők, mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében. 

Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál – 

37,8 Celsius fok - magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet 

jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell 

távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie. A testhőmérőzés a portaszolgálatot 

ellátó személy feladata. 

- Mindenki köteles 1,5 méteres távolságot tartani társaitól. 

- Az irodai helyiségekben, azok kis mérete miatt maximum 5 fő tartózkodhat egy időben. 

Kettőnél több fő esetén kötelező a maszk használata minden jelenlevőnek. Az ott 

dolgozó köteles gondoskodni a szükség szerinti rendszeres szellőztetésről. 

- A kézfogással történő üdvözlés tilos. 

- A tanulók szüleivel, az iskola partnereivel a kapcsolattartás elsősorban telefonon, 

emailben, illetve az E-kréta felületén keresztül történjen. Amennyiben külső partnernek 

feltétlen be kell jönnie ügyintézésre az intézménybe (pl. jogszabályon alapuló 

kötelezettség teljesítése, karbantartás, javítás, stb. céljából), úgy a szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése és a beléptető-rendszernél a kéz fertőtlenítése kötelező. Koronavírus 

tüneteit mutató személy nem léphet be az iskolába. 

- Tanóra végén az órát tartó oktató köteles a szünet idejére ablakot nyitni. Időjárástól 

függően ajánlott a minél gyakoribb szellőztetés a tanórák alatt. 

- Amennyiben az oktató a betegség tüneteit tapasztalja valamely tanítványán, köteles 

azonnal a háziorvoshoz utasítani és az intézményből hazaküldeni, szüleit értesíteni. 

- A gyakorlaton használt eszközöket, berendezéseket szükség szerint az oktató 

fertőtlenítse a tanulókkal közösen. A tanórák után ezek fertőtlenítéséről ugyancsak az 

oktató kötelessége gondoskodni. 

- A mosdókban, öltözőkben törekedni kell arra, hogy egyszerre csak kevesen 

tartózkodjanak azok légterében. 

- Étkezés előtt mindenki mosson kezet, fertőtlenítsen. 

- A szünetekben és a tanítási órák után az iskola udvarán, illetve az iskola előtt területen 

a 1,5 méteres távolság megtartása kötelező. 

- Az intézmény vezetője köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a járványügyi 

veszélyhelyzet alakulását, és ennek megfelelően módosítani (enyhíteni, vagy 

szigorítani) a jelen intézkedési terv előírásait. 
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- Az osztályfőnökök kötelesek részletesen tájékoztatni a tanulókat az intézkedési tervben 

foglaltakról, illetve ugyancsak kötelesek tájékoztatni a tanulókat annak változása esetén 

is. 

- Az intézményvezető köteles az online oktatási rendre történő átállás rendjéről a 

tanulókat és a szülőket tájékoztatni. Ennek felületei: e-Kréta, az iskola honlapja, 

facebook oldala. 

- Az intézményvezető köteles az intézkedési tervet az iskola honlapján és facebook 

oldalán megjeleníteni, annak változásakor a módosítottra cserélni. 

- A szülők tájékoztatása elsősorban az e-Kréta felületen keresztül történik, szükség esetén 

a szülővel telefonos, esetleg on-line megbeszélést tartunk. 

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermeke koronavírus gyanús, vagy 

koronavírusos fertőzése van. 

- Az alkalmazott köteles az iskolavezetést értesíteni, ha koronavírus gyanús, vagy 

koronavírusos fertőzése van. 

- Igazolt hiányzásnak tekintjük, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Ebben az esetben a tanuló oktatóitól kérhet online segítséget, hogy 

a tanulnivalóival ne maradjon le. Abban az esetben is igazoltnak tekintjük a tanuló 

hiányzását, amennyiben a vele egy háztartásban élők közül valaki koronavírusos és 

önkéntes karanténba vonul a szülő döntése alapján. 

- A hatósági karanténban levő oktató, amennyiben nem beteg on-line módon tartja meg 

óráit, leadja a tananyagot, számon kér, stb. 

- Fenti szabályok érvényesek a duális gyakorlati képzés helyszíneire is. 

- Az oktatók feladata a tanulók bevonzása az on-line oktatásba. Amennyiben többszöri 

felszólításra sem hajlandó a tanuló közreműködni kérhetik az osztályfőnök segítségét, 

illetve e-mailben értesítik az ifjúságvédelmi felelőst (melyik tanuló, melyik osztályban 

nem vesz részt az on-line oktatásban). 

- Az ifjúságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a szülővel telefonon, illetve levélben 

tájékoztatja, hogy gyermeke nem kapcsolódott be az on-line oktatásba. Amennyiben ez 

eredménytelen ismét felszólítja a szülőt, hogy gyermeke köteles az oktatásba 

bekapcsolódni, szükség esetén értesíti az illetékes Család- és Gyermekjóléti szolgálatot. 

- Az iskola 8-15 óra között, pénteken 8-12 óra között telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn. 

- Az oktatók az elméleti on-line oktatás során, illetve az iskolai belső gyakorlatokon a 

tanmenet szerint haladnak a tananyaggal. 
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- A tanulók 7.15 és 14.25 között megtartott on-line órákhoz kötelesek csatlakozni, ameny-

nyiben azt a szaktanár előre jelezte neki (akár előző este). Amennyiben a tanuló igazol-

ható ok nélkül nem csatlakozik be az órai munkáját le lehet osztályozni. 33 %-os súlyo-

zású kisjegyet kaphat ebben az esetben. 

- A gyakorlati oktatáson kívül más iskolai rendezvényt nem tartunk meg, így tanuló sem 

rendelhető be az iskolába. Tekintettel arra, hogy diákjaink túlnyomó többsége vidéki 

nem tartunk az iskolában kiscsoportos foglalkozást a tömegközlekedés minimalizálása 

érdekében. Az oktató a már felsorolt platformokon (google meet, skype) tart fenn 

közvetlen kapcsolatot diákjaival. 

 

Közismereti és szakmai elméleti oktatás szabályai: 

Az online oktatás támogatására létrehoztunk egy digitális munkacsoportot, melynek vezetője 

Mohó László. Munkáját segítik: Peidl Róbert, Ruzsás Péter, Piller József, Molnár Ágnes, Urbán 

Éva, Takács Nándor). 

- A megfelelő színvonalú online oktatás érdekében az intézmény minden oktatója 

kötelezően részt vett a GINOP-6.2.3. pályázat keretében szervezett belső 30 órás 

továbbképzésen augusztus 20-a után. 

- Ehhez kapcsolódóan szeptember-október folyamán az informatika órákon a tanulókat 

is felkészítik a tantermen kívüli oktatásban alkalmazott platformokra, online 

lehetőségekre, annak érdekében mind számítógépen, mind a mobiltelefonon 

megfelelően tudjanak kommunikálni oktatóikkal. 

- A tavaszi oktatás tanulságait levonva a következő felületeken tartjuk a diákokkal a 

kapcsolatot: 

- tananyagkiküldésre: e-Kréta (házi feladat, digitális kollaborációs tér), 

Google classroom, 

- beszámoltatásra: Google classroom, Redmenta, Live Work Sheets 

- gyakoroltatásra: Learning Apps 

- videokonferencia: Google meet 

- Minden oktató a tanév első hetében létrehozta minden tartárgyához a kurzusait, 

amelyeket a tanulók az informatika órákon felvettek. 

- A tantermen kívüli oktatásra való átállás első napjától fogva minden oktató köteles az 

aznapi tanóráinak megfelelően megtartani az online oktatást a fenti platformok 

valamelyikén. Törekedni kell, hogy a tanulóknak az oktató által előre megadott 
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időpontban (lehetőleg, amikor a tanórája lenne) szóbeli konzultációs, illetve szóbeli 

feleltetéses lehetőséget biztosítsunk. 

- Minden oktató köteles figyelemmel kísérni, hogy a tanulónak a Szakmai Program 

szerinti, megfelelő számú érdemjegye legyen, akár tantermi, akár online oktatást 

végzünk. 

- A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, 

értékelésének alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam tanulmányi 

követelményei teljesítésének rendje, feltételei: 

Ellenőrzés, számonkérés, KRÉTA és a fentebb megadott felületeken keresztül, minden 

oktató a leadott tanmenetben tervezett gyakorisággal – illetve egyéni belátása szerint. A 

számonkérés lehetséges formái: 

- írásbeli: adott időben, időlimittel, előzetesen megadott időpontban,            

- beadandó feladatok: esszé, témafeldolgozás, feladatlapok visszaküldése, stb., 

-  projektfeladatok 

- egyéni feladatok, 

- szóbeli számonkérés (telefon, skype, messenger, stb.) 

Az on-line oktatás során adott érdemjegyek súlyozását (pl. kisjegy 33 %, stb) az oktató 

dönti el, de erről előre tájékoztatnia kell a tanulókat. 

- Oktatók és osztályfőnöki javaslatra tanulók kaphatnak számítógépet az iskola 

számítógép tantermeiben levőkből, melyet az online oktatásról, normál oktatásra való 

visszatérés 1. napján kötelesek hiánytalanul és a kapott állapotban visszaadni. 

- Az oktatók megfelelő technikai háttér birtokában otthonról végezhetik tevékenységüket, 

de az iskola infrastruktúráját is használhatják az on-line oktatás során) a fent részletezett 

előírások betartásával. Egy légtérben a mindenkor aktuális maximális létszámnál nem 

tartózkodhatnak együtt és be kell tartaniuk a minimális1,5 méteres távolságot 

egymástól. 

- Az otthonról dolgozó oktatók/alkalmazottak munkanapokon 8-15 óra között kötelesek 

email-jeiket figyelni, a munkahelyi, illetve munkájukkal összefüggő telefonhívásokra 

reagálni, a kért adatszolgáltatásokat határidőre elküldeni. 

- Az oktatók kötelesen az e-Krétában szerepló órarendjüknek megfelelően az aznapi 

tananyagot/feladatokat diákjaiknak kiadni. Ügyelni kell arra, hogy a tanulónak kellő idő 

álljon rendelkezésére a tananyag elsajátításához, a feladatlap elkészítéséhez. 
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- Minden nap le kell az e-Krétában adminisztrálni az aznapi órákat, a tanulói jelenlétet 

üres/digitálisra kell állítani, a házi feladatnál jelölni, hogy milyen platformon, stb 

történik a tanóra on-line oktatása. 

 

A szakmai gyakorlati oktatás szabályai: 

A szakmai gyakorlati oktatásra vonatkozó szervezési feladatokat Nagy Zsolt látja el. Munkáját 

az igazgató, Mohó László és Balassa Szilvia segíti. 

- A szakképző iskola 10-11.évfolyamos és a technikum 13.évfolyamos tanulói az órarend 

szerinti gyakorlati képzési napjaikon kötelesek részt venni a külső gyakorlati 

képzőhelyen folyó oktatáson. A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati 

oktatása igazodik a vállalati munkaidőhöz és a feladatellátás jellegéhez. A vállalat 

munkarendjében bekövetkező változásokhoz a gyakorlati oktatás idejére a tanulónak 

igazodnia kell. 

- A szakképző iskola 9.évfolyamos, valamint a technikum 9-10.évfolyamos diákjai kis 

létszámú csoportokban a gyakorlati napjukon, vagy tömbösítésben vehetnek részt az 

iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati oktatáson. A foglalkozásokon történő részt vétel 

szabályai: 

- Az aktuális kormányrendeletben meghatározott létszámot nem lépheti túl a gyakorlati 

képzőhelyen egy időben tartózkodók száma, szükség esetén bontani kell a nagyobb létszámú 

csoportokat. 

- Kötelező a gyakori szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, a köhögési, tüsszentési etikett 

betartása. 

- Az iskolába kapuján történő belépés pillanatától fogva folyamatosan kötelező – tehát a 

gyakorlati képzés helyszíneként szolgáló tanműhelyben, a folyosón, mosdóban, 

öltözőkben, iskolaudvaron, stb. a szájat, orrot eltakaró maszk használata. 

- Törekedni kell a tanulók közötti 1,5 méteres távolság folyamatos fenntartására. 

- A mosdókban, öltözőkben törekedni kell arra, hogy egyszerre csak kevesen 

tartózkodjanak egy légterében. 

- A közös folyosót, mosdót használó gyakorlati csoportoknak eltérő időpontban kell 

kiadni a szünetet, a tanulók keveredésének és az összeverődő nagyobb tanulószám 

megelőzése érdekében. 

- A tanulók által használt szerszámokat, eszközöket, gépeket, berendezéseket a lehetőség 

szerint a gyakorlat végén/a feladat elvégzése után a tanulónak fertőtlenítenie kell az 

oktató utasításának megfelelően. 
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- Kollégista tanuló a szakmai gyakorlati oktatáson való részt vétel lehetőségének 

megteremtése érdekében a szükséges napokon kollégiumban elhelyezést és oktatói 

felügyeletet kap. 

- A gyakorlatról hiányzó tanuló köteles a kapott orvosi igazolást/táppénzes papírt 

feltölteni az e-Krétába, vagy befényképezve elküldeni osztályfőnökének a 

munkaképessé nyilvánítást követő 1 napon belül. Az osztályfőnökök az eKrétában 

üres/digitálissal naplózzák az órákat. 

- Az iskolai gyakorlati oktatáson részt vevő tanulók 2020.december 7-e hetében jegyet 

kapnak a november 11-től elvégzett projektfeladatukra. 

- Az iskolai gyakorlatra érkező oktató a portán elhelyezett táblázatba beírja, hogy melyik 

helyiségben tartja a foglalkozást és aláírja. 

 

2. Takarítási, fertőtlenítési rend 

- A foglalkozások utáni fertőtlenítő takarítást az iskolában a Komplex-Plusz 97 Bt. 

munkatársai végzik. Tájékoztatásuk  megtörtént, egyeztettünk az előttünk álló időszak 

fertőtlenítési, takarítási feladatairól. 

- A gyakorlati oktatás helyszíneit a portán elhelyezett táblázatban foglaltak szerint 

naponta takarítják, fertőtlenítik. 

- A járványügyi veszélyhelyzet miatt egy munkatársuk folyamatosan fertőtlenít az 

iskolában az alábbi megállapodás szerint: 

- Óránként fertőtleníti 

- a mosdókban a kilincseket, villanykapcsolókat, csapokat, WC öblítőket 

- a portai bejárati ajtót és a beléptető rendszert 

- Kétóránként fertőtleníti 

- az irodák, tanműhelyek, tanműhelyi lejárati ajtó kilincseit, villanykapcsolóit, a 

folyosók, lépcsők korlátait 

- A tanműhelyi öltözőt az öltözködési rend alapján az átöltözések után fertőtleníti 
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3. Kiegészítő rendelkezés 

 

Hivatkozással az ITM SZFHÁT/36453/2021-ITM levelére 2021. 03. 05-04.07. közötti 

időszakban a következő rendelkezés lép életbe: 

- a gyakorlati ismeretanyag oktatása kizárólag on-line módon, digitális munkarendben 

kerül megszervezésre, mind az iskolai tanműhelyi, mind a külső gyakorlati képzőhelyen 

történő oktatás esetén. A tananyag elméletigényes részét kell ez alatt az időszak alatt 

előtérbe helyezni, illetve, ahol előírás a projektmunka készítése, ott annak 

dokumentációs részén is dolgozzanak a tanulók. 

- ezzel egyidejűleg a folyó kiscsoportos vizsgafelkészítések is szünetelnek, igény esetén 

konzultációs lehetőség on-line biztosítható a tanulóknak. 

- tanulók személyes megjelenése ebben az időszakban az iskolában nem lehetséges. 

- a tanórák az órarend szerinti időpontban kerüljenek megtartásra a google meet-en 

keresztül. 

- az órák naplózása továbbra is üres/digitális beállítással történjen. 

- az iskolaépület nem zár be, a dolgozók, így az oktatók is bejöhetnek az épületbe, 

szükség esetén használhatják az oktatáshoz az iskola infrastruktúráját, természetesen az 

eljárásrendben meghatározott járványügyi szabályokok betartása mellett. 

 

 

Pápa, 2021. március 5. 

 

 

 Dr.Császár Éva 

 igazgató 

 


