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A tantermen kívüli digitális oktatás és a jelenléti gyakorlati 

oktatás eljárásrendje 

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel, a Kormány döntése értelmében az oktatás- szakképzés 

2020. november 11. napjától a közismereti és a szakmai elméleti oktatás tekintetében 

tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nappali és esti 

(felnőttoktatás) munkarend helyett. A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve 

gazdasági környezetben kell megszervezni lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú 

csoportokban. 

I. Általános rendelkezések 

1. Az osztályfőnökök felmérik a diákok a digitális oktatásban való részvételének 

lehetőségét, segítik az oktatási platformokra történő belépésüket (Teams, Kréta) 

Különösen indokolt esetben, amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak 

rendelkezésére a digitális munkarend alkalmazásához szükséges eszközök, az iskola 

korlátozott számban eszközkölcsönzéssel laptopokat biztosít. Előnyt élveznek a végzős 

tanulók, akiknek a szakmai és érettségi vizsgára való felkészülésüket biztosítani kell. 

Amennyiben a tanuló otthonában nem biztosított az internet-elérés, az osztályfőnök vegye 

fel a kapcsolatot a települési önkormányzatokkal, hogy tudnak-e lehetőséget biztosítani a 

tanulók számára az eszköz és/vagy internet használatra a településen belül (teleházak, 

általános iskola, könyvtár). Ha más módon nem megoldható, az iskola gondoskodik arról, 

hogy a tanulók munkanapokon (előre egyeztetett időpontokban) az intézmény eszközeit, 

internet-elérését legfeljebb 3 fős csoportokban, felügyelet mellett, személyenként külön 

eszköz biztosításával, a járványügyi előírások – különös tekintettel az eszközök minden 

használatát követő azonnali fertőtlenítésére – szigorú betartása mellett használhassák. 

2. Az iskola épülete nem zár be. Az oktatók az iskola infrastruktúráját továbbra is 

használhatják az oktatás során. 

3. A diákok és az oktatók az eszközök és a digitális oktatási platformok használatához 

technikai segítséget a rendszergazda@szechenyiszki.hu e-mail címen kérhetnek. 
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II. A digitális oktatás rendje, formái, a részvétel szabályai 

A digitális oktatás céljára használt elsődleges oktatási platform az intézmény Office365 Teams 

felülete. Az online foglalkozásokhoz kapcsolódó adminisztráció, a tanári-tanulói 

kapcsolattartás, a házi feladatok kiadása és elkészítésének nyomon követése a Kréta rendszeren 

keresztül is történhet. Ehhez nyújt segítséget a Kréta Digitális Kollaborációs Tér modulja. 

Az oktatók – beleértve az óraadó oktatókat is- és az osztályok órabeosztása a Kréta rendszerben 

rögzített órarend szerint történik az 1. mellékletben rögzített eltéréssel (A jelenléti gyakorlati 

oktatás beosztása). A heti munkarend ezen felül tartalmazza a tanulókkal történő egyéni és 

csoportos konzultációkat, a digitális tananyagok készítését, megosztását, értékelését, az egyéni 

visszajelzéseket, a differenciálásra szánt időt is. Az oktatók a digitális oktatáshoz tanmenetet 

készítenek minden oktatott tantárgyukhoz. Tevékenységüket 2020. november 11-től ennek 

megfelelően dokumentálják a Kréta rendszerben.  

A tanulók online jelenlétét igénylő tanórák aránya legfeljebb az összes óraszám 50%-át teheti 

ki (naponta max. 4 óra). Az online órákra a tanulóknak a megadott időben be kell jelentkezniük. 

III. A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend 

Az oktatás a tantárgyfelosztás szerinti órarend szerint folyik az 1. mellékletben foglalt 

eltérésekkel. A jelenléti gyakorlati oktatás időtartama alatt a közismereti és szakmai elméleti 

oktatás az adott osztálynak/csoportnak szünetel. Ebben az időszakban az osztálynak/csoportnak 

elméleti feladat nem adható, számonkérés nem tervezhető. Azokon a gyakorlati oktatási 

heteken, amikor az osztály/csoport jelenléti gyakorlati oktatásban nem vesz részt közismereti 

és szakmai elméleti tananyag, feladatok a tanulóknak küldhetők, visszakérhetők. 

IV. A szakmai gyakorlatok megszervezése 

A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni 

lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban. A gyakorlati csoportok 

beosztását az 1. melléklet tartalmazza. 

A gyakorlatok kezdési időpontja: 7.30 óra 

A jelenléti szakmai gyakorlatokon a megjelenés kötelező. A hiányzást orvosi igazolással kell 

igazolni. 

A gyakorlati oktatásra vonatkozó szabályok: 



1.  A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak.  

2. A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja.  

3.  A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor kötelező a testhőmérséklet mérése. A 

belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó testhőmérséklet esetén a tanuló a 

gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot vezető oktató haladéktalanul köteles 

a szakképző intézmény vezetőjét, valamint kiskorú tanuló esetén a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt is értesíteni.  

4. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell.  

5. A foglalkozás teljes ideje alatt a maszk viselése kötelező.  

6. A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni 

védőeszköz-használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a 

gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.  

7. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben azt nem károsítja –virucid hatású 

felületfertőtlenítő-szerrel rendszeresen tisztítani kell.  

V. A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres 

beszámoltatásának, értékelésének alkalmazható formái, gyakorisága, rendje 

A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, 

értékelésének alkalmazható formái: 

a) Teszt 

b) Nem tankönyvi anyagok feldolgozása komplex szakmai ismeretek felhasználásával 

c) Önellenőrzési kérdések tanulói készítése 

d) Esszé készítése 

e) Szóbeli számonkérés online oktatási platformon (Office 365 Teams) 

f) Elmélethez kapcsolódó gyakorlati tevékenység (pl. fotódokumentáció, video) 

g) Házi dolgozat készítése 

h) Konzultáció telefonon, e-mailben, online oktatási platformon (Office 365 Teams) 

i) Szakmai vélemény megfogalmazása 

j) Power-point előadás készítése 



k) Projektfeladat és gyűjtőmunka 

l) Szóbeli tétel kidolgozása, készítése (végzős évfolyamon) 

m) Ellenőrző feladatlapok és online feladatok küldése 

n) Kutatómunka előre megadott szempontok szerint 

o) Időkeretes számonkérés 

A számonkérések gyakorisága: 

- tantárgyanként havonta 1-2 alkalom 

Az értékelési formák legfőbb közös jellemzői az intézmény szakmai programjában 

foglaltak szerint:  

- A tanulók egész személyiségének fejlesztését célozzák. 

- Döntően szóbeli vagy írásos, szöveges visszajelzések. 

- Lehetőség szerint minden munkafolyamathoz és produktumhoz hozzákapcsolódnak, 

függetlenül attól, hogy egyéni vagy csoportos tanulási helyzetről van-e szó.  

- A nehézségek, hiányosságok feltárása, megbeszélése mellett elsősorban a pozitívumok 

megerősítésére koncentrálnak. 

- Visszatérések a hiányosságokra 

- Fontos funkciójuk a diákok tanulási képességének fejlesztése.  

- Az egyéni sajátosságra való odafigyelés révén felébresztik, illetve fenntartják a tanulók 

motiváltságát. 

- Segítséget nyújtanak a diákoknak a hozott hátrányok, illetve a tanulási folyamat során 

szerzett kudarcok feldolgozásában.  

- Építenek a tanulói önértékelésre és önreflexióra. 

A digitális oktatásban az értékelés szempontjai: 

- az oktatásban való aktív részvétel, 

- a feladatok teljesítése, 

- a feladatmegoldás minősége, 

- együttműködés, a kapcsolattartás rendszeressége, 

- aktivitás, 

- kreativitás. 



A tanulói teljesítmény értékelésének rendje a szakmai programban foglaltaknak megfelelően: a 

pedagógusok a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen 

érdemjeggyel értékelik. A tanulói teljesítmény értékelésének gyakoriságát a tantárgyi 

óraszámok függvényében a tárgyat oktató határozza meg, de legalább havonta egy 

érdemjeggyel a tanulói teljesítményt értékelni kell. A tanulók teljesítményének értékelésénél, 

minősítésénél alkalmazott érdemjegyek és osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes 

(3), elégséges (2), elégtelen (1). 

VI. Kollégiumi ellátás 

A szakmai gyakorlati oktatás ideje alatt a tanulók számára – a járványügyi szabályok szigorú 

betartása mellett – a kollégiumi ellátás biztosított. A kollégiumba visszautazást, érkezést 

vasárnap este illetve hétfő reggel a kijárási tilalomra vonatkozó szabályoknak megfelelően 

tervezzék meg a tanulók. 

VII. A tanulók, a szülők és az alkalmazottak tájékoztatásának eszközei és csatornái: 

Az alkalmazottak tájékoztatása: 

- e-mail-ben az erre a célra megadott levelezési címükön keresztül; 

- a Teams „Tanárok” csoportján keresztül (az igazgató minden csoportnak tagja, követi az ott 

folyó munkát, és ezzel kapcsolatban észrevételt tehet); 

- sürgős esetekben telefonon. 

A tanulók tájékoztatása: 

A tanulók tájékoztatása elsősorban az osztályfőnök feladata. A közérdekű információk közzétételéről, 

megosztásáról az igazgató gondoskodik. Az oktatással, feladatokkal kapcsolatos tájékoztatás a 

szaktanárok feladata. A tájékoztatás eszközei, csatornái: 

- az intézmény honlapján keresztül (közérdekű információk); 

- e-mail-ben az erre a célra megadott levelezési címükön keresztül; 

- a Teams csoportjain keresztül (osztályfőnökök, szaktanárok); 

- a Kréta rendszeren keresztül; 

- egyéb csatornákon (pl. az osztályok Facebook csoportjai) 

A szülők tájékoztatása: 

A szülők tájékoztatása elsősorban az osztályfőnök feladata. A közérdekű információk közzétételéről, 

megosztásáról az igazgató gondoskodik. A tájékoztatás eszközei, csatornái: 



- az intézmény honlapján keresztül (közérdekű információk); 

- a Kréta rendszeren keresztül; 

- egyéb, az osztályfőnök és a szülők közötti kapcsolattartásra használt eszközökön, csatornákon 

(pl. telefon, e-mail, az osztályok Facebook csoportjai) 

A tanulók és a szülők az iskolát és az oktatókat e-mailben az intézmény honlapján erre a célra közzétett 

levelezési címeken kereshetik.  

  



1. sz. melléklet: A jelenléti gyakorlati oktatás beosztása 

  1. HÉT NOVEMBER 16-20) 

  16. 17. 18. 19. 20. 

osztály 13.A 13.A 13.A 13.A 13.A 

oktató1 Dr. Takács L. Dr. Takács L. Guricza Z. Varga Zs. Dr. Takács L. 

            

osztály 11.B 11.B 11.B 11.B 11.B 

oktató1 Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. 

oktató2 Katona Z. Katona Z. Katona Z. Katona Z. Katona Z. 

            

osztály 11.A 11.A 11.A 11.A 11.A 

oktató1. Guricza Z. Fehér A. Fehér A. Bikali I. Bikali I. 
 

 

 2.HÉT (NOVEMBER 23-27.) 

 23 24 25 26 27 

osztály 11.C 11.C 11.C 11.C 11.C 

oktató1 Matakovics I. Matakovics I. Matakovics I. Matakovics I. Matakovics I. 

oktató2 Vasas Cs. Vasas Cs. Vasas Cs. Rákos A. Varga Zs. 

           

osztály 9.A 9.A 9.A 9.A 9.A 

oktató1 Horváth I. Horváth I. Horváth I. Horváth I. Horváth I. 

oktató2 Németh J. Németh J. Németh J. Németh J. Németh J. 

oktató3 Posza J. Posza J. Posza J. Posza J. Posza J. 

           

osztály 12.A 12.A 12.A 12.A 12.A 

oktató1. Fehér A. Bikali I. Guricza Z. Guricza Z. Fehér A. 

oktató2 Varga Zs. Takács L. Varga Zs. Varga Zs. Rákos A. 
 

 

 3.HÉT (NOVEMBER 30-DECEMBER 4.) 

 30. 1. 2. 3. 4. 

osztály 10.C 10.C 10.C 10.C 10.C 

oktató1. Matakovics I. Rákos A. Vasas Cs. Vasas Cs. Vasas Cs. 

oktató2 Varga Zs. Horonicz Cs. Matakovics I. Németh J. Matakovics I. 

           

osztály 10.B 10.B 10.B 10.B 10.B 

oktató1. Posza J. Posza J. Posza J. Posza J. Posza J. 

oktató2 Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. 

           

osztály 10.A mg 10.A mg 10.A mg 10.A mg 10.A mg 

oktató1. Kozma L. Kozma L. Kozma L. Kozma L. Kozma L. 
 

 



1. sz. melléklet: A jelenléti gyakorlati oktatás beosztása 

 4. HÉT (DECEMBER 7-11.) 

 7 8 9 10 11 

osztály 9.B 9.B 9.B 9.B 9.B 

oktató1. Németh J. Németh J. Matakovics I. Németh J. Németh J. 

oktató2 Matakovics I. Matakovics I. Horonicz Cs. Horonicz Cs. Horonicz Cs. 

           

osztály HÍD HÍD HÍD HÍD HÍD 

oktató1. Vasas Cs. Vasas Cs. Vasas Cs. Vasas Cs. Vasas Cs. 

           

osztály 10.A et 10.A et 10.A et 10.A et 10.A et 

oktató1. Varga Zs. Takács L. Bikali I. Fehér A. Fehér A. 

oktató2 Guricza Z. Bikali I. Guricza Z. Bikali I. Takács L. 
 

 

 5. HÉT (DECEMBER 14-18.) 

 14 15 16 17 18 

osztály 11.B 11.B 11.B 11.B 11.B 

oktató1. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. Antal Gy. 

oktató2 Posza J. Posza J. Posza J. Posza J. Posza J. 

           

osztály 11.C 11.C 11.C 11.C 11.C 

oktató1. Matakovics I. Rákos A. Matakovics I. Matakovics I. Matakovics I. 

oktató2 Vasas Cs. Vasas Cs. Vasas Cs. Rákos A. Varga Zs. 
 

 

Somogyzsitfa, 2020. november 11.  

 

 

 

        Tóth Krisztina 

          igazgató 


