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Az intézkedési terv elkészítésének elsődleges szempontja a szakképzésben résztvevő 

személyek élet-,egészségvédelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézmény 

stabilitásának garantálása.   

 

Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, irányelvek betartása mindenki 

számára kötelező.  

 

Az intézkedési terv az alábbi rendeletek, valamint a Felsőoktatásért, innovációért és 

szakképzésért felelős államtitkárság ajánlása alapján készült: 

 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi 

megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról 

 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi 

intézkedéseiről 

 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további 

védelmi intézkedésekről 

 A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről 

 SZFHÁT/100762/202-ITM Egyedi Miniszteri Határozat 
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Online oktatás intézkedési terve és szabályzata 2020.11.11-től kezdődően 30 

napos időtartamra 

 

0. Bevezető rendelkezések 
 

Az intézményben az online oktatásban a KRÉTA valamint a Digitális Kollaborációs Terén (DKT) 

kívül a közel 3 éve fejlesztett MOODLE és a rendszerbe integrált Teams alkalmazás használata 

megengedett. A KRÉTA belépés kötelező a Moodle belépés szakos oktató által előírtak 

szerint esedékes.  

Elsődleges, hogy minden esetben kötelező jelleggel a feladatok, határidők a KRÉTA 

naplóba kerüljenek rögzítésre, majd ezt követően lehet a feladatok megvalósítását 

az online órákat a MOODLE ÉS TEAMS rendszerben megtartani.  

 

1. Szabályok, feladatok közismereti és szakmai elméleti tárgyak esetében 
 

Az iskola valamennyi tanulója és diákja rendelkezik a 0. pontban felsorolt platformokhoz 

belépési jogosultsággal, így mindenki azonnal hozzáfér a digitális tartalmakhoz, feladatokhoz.  

Az órarend szerint folyik az oktatás a következő 30 napban! 

a. Az online oktatásban a tanulók kötelességei: 
 A tanuló kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres 

munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, 
felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait, az írásbeli számonkéréseket elkészítse, a 
dolgozatokat megírja határidőre. Fontos, hogy a jelenlétet ellenőrizzük, így 
akadályoztatás esetén azonnal jelezni kell a szakos oktatónak a határidő be 
nem tartásának okát. 

 Akadályoztatása esetén (pl. betegség) köteles jelezni haladéktalanul az 
osztályfőnöknek illetve a szakos oktatónak, és a tananyagot pótolni 
(határidejét az oktatóval* egyeztetni kell) kötelező. A pótlásra vonatkozó 
információk beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a 
tanuló feladata. 

 Kérjük, hogy betegség esetén a háziorvos által kiállított igazolást a KRÉTA 
elektronikus ügyintézési felületén töltsék fel vagy küldjék el az 
iskolatitkar@gr-szechenyi.hu címre. 

 A tanulónak kötelessége a foglalkozásokra a felszerelést előkészíteni, és az online 
kontaktórákon, konzultációkon, számonkéréseken (foglalkozásokon) fegyelmezett 
magatartást tanúsítani. 

 Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be. 
A diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben kommunikáljon, kulturáltan 
viselkedjen. 

 Az online oktatás alkalmazása során tartsa be a Netikett szabályait. Igyekezzen a 
képernyő előtt megfelelő ruházatban megjelenni, kerülni egymás sértő minősítését, a 
trágár kifejezéseket. Ne használjon internetes szlenget és sajátos rövidítéseket, ne 
gerjesszen parttalan vitákat, ne használjon álneveket, beceneveket. A csoportokba ne 
hívjon meg idegeneket és olyan személyeket, akik nem tartoznak a tanulócsoporthoz. 
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Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni valamint 

nyilvánossá tenni szigorúan tilos. 

 

b. A tanuló jogai az online oktatásban:  
 Minden tanulónak joga van a tanuláshoz. 
 Joga van a rendkívüli oktatási időszak munkarendjének megismeréséhez. A 

munkarendet az oktató, illetve az osztályfőnök ismerteti, és minden érintett oktató 
dokumentálja a Kréta naplóban. 

 Joga van, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban 
részesüljön. 

 A tanuló jogait úgy érvényesítheti, hogy azzal mások jogait ne sértse. 
 A rendkívüli helyzetre való tekintettel tanév rendkívüli rendjéről a tanulókat az igazgató 

tájékoztatja a Kréta napló, a honlap és az osztályfőnökök értesítései segítségével. 
 

2. Szabályok és feladatok szakmai gyakorlati és gyakorlatigényes ágazati tárgyak 
esetében jelenléti oktatás a 9-13. évfolyam nappali munkarend esetén. 

A szakmai gyakorlati oktatás esetében jelenléti oktatást rendelünk el kizárólag azon 

témakörökre, területekre és ágazatokra, ahol a következő 30 napban elméleti tartalmak 

átcsoportosításával nem oldható meg az online oktatás. 

a. Iskolában szervezett gyakorlatok érintett ágazatai: gépészet, specializált gép-és 
járműgyártás valamint elektronika és elektrotechnika 

b. Az informatika és távközélés ágazatban az online gyakorlati oktatás megszervezhető, 
így jelenlétet a következő 30 napban nem igényel. 

c. A gyakorlati napon az eredeti csoportlétszámot megfelezve és a csoportok iskolába 
történő belépését elcsúsztatva tartjuk a gyakorlatokat. 

d. A csoport első fele online elméleti oktatásban vesz részt, melynek feladatait az 1.1. 
pontban leírtak szerint meghatározott platformon érik el, eddig a csoport másik fele 
gyakorlaton lesz az iskolában, majd hazaérkezést követően elméleti oktatásban 
vesznek részt online. A csoport eddig elméleti órán levő tagjai eddig beérkeznek az 
iskolába és elkezdődik nekik a gyakorlati oktatás. 

e. Így a csoportlétszámok 6-8 főben maximalizálódnak  
f. A 2020.09.01-je óta érvényes szabályok és a lentebb olvasható az eddigiekben is 

érvényben levő benntartózkodási szabályok betartása kötelező! 
g. A gyakorlati órát megelőzően az öltözőkben 2m távolság tartása kötelező folyamatos 

maszk és kézfertőtlenítő használata mellett. 
h. A műhelyekben és a laborokban a csoportok váltása közben a felületek fertőtlenítése 

folyamatosan kötelező.  
i. Étkezés kizárólag az öltözőben az egymástól 2m távolságot tartva engedélyezett.  

  

3. Szabályok 13. és 14. évfolyamon felnőttek szakmai oktatása és kifutó 
felnőttoktatásban részt vevők esetében (esti munkarend) 

A kijárási szabályozások miatt a délután akár este 21.30-ig tartó órák megtartását elméleti és 

gyakorlati tárgyak esetében is a következő 30 napra kizárólagosan online oktatás formájában 

szervezzük meg. Valamennyi ágazatunkban az elméleti tartalmak előre és átcsoportosításával 

történik az oktatás. Erről az érintett tanulókat (képzésben résztvevőket) a KRÉTA rendszerben 

és emailben értesítjük.  
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4. Egyéb rendelkezések 

A módszertani megoldások fejlesztése érdekében a tanévben több alkalommal belső 

továbbképzést tartunk moodle, office365 platformok kezeléséről és folyamatosan nyomon 

követjük a KRÉTA fejlesztéseket és integráljuk az oktatásba. 

 

A munkacsoportok folyamatosan üléseznek a 30 napos átmeneti időszak során, így a 

szabályozás felülvizsgálata rendszeres lesz, ennek kapcsán kérjük, kövessék nyomon az 

esetleges változásokat. 

Az online oktatással kapcsolatban a KRÉTA rendszerben küldünk üzenetet, valamint iskolánk 

weboldalán a http://www.gr-szechenyi.hu/online_oktatas címen érik el a naprakész híreket, 

információkat.  

 

Székesfehérvár, 2020.11.10.                                      Horváth Lajos Zoltán igazgató 

 

IGAZGATÓI UTASÍTÁS 2020.09.01-től 

a COVID-19 vírus terjedésének megelőzésére a 

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban 

  

A Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban a COVID-19 vírus 

elleni védekezésben a FELSŐOKTATÁSÉRT, INNOVÁCIÓÉRT ÉS SZAKKÉPZÉSÉRT 

FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi 

válsághelyzet során történő megszervezéséhez iránymutatásai szerint állítottuk 

össze. 

 

Jelen igazgatói utasítás a fenti intézkedési terv bevezetésének helyi sajátosságait 

tartalmazza, betartása minden dolgozónak, tanulónak és az iskolában rendeletileg 

tartózkodónak kötelező. 

  

• A technikumban kizárólag egészséges, az új típusú koronavírus megbetegedés 

tüneteit nem mutató, magát egészségesnek érző személy léphet be. A 

szülő/gondviselő felelőssége, hogy az iskolába csak olyan gyermek jöjjön, aki nem 

mutat betegségre utaló tünetet. 

• Az iskola főbejáratánál kötelező lázmérést vezetünk be hőkamerás 

mérőrendszerrel folyamatos belépés biztosítása mellett 2020.10.01-től 

visszavonásig (Határ hőmérséklet: 37,8 °C).  
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Az iskola műhely bejáratánál falra szerelt testhőméréssel biztosítjuk a 

belépést (Határ hőmérséklet: 37,8 °C). 

• Kézfertőtlenítést az iskola bejáratánál és kijáratánál is biztosítunk és 

használata kötelező. 

• Az épületbe a főbejáraton lehet belépni és a hátsó ajtókon lehet kilépni.  

• A tornacsarnokban a hátsó kijárat folyamatosan nyitva kell, hogy legyen. 

• Az iskola épületébe az itt dolgozókon és tanulókon kívül csak a lázmérési pontig lehet 

belépni, mely az iskola főbejáratának kapuja lesz. A szülők és hozzátartozók 

ügyeiket az online tanulmányi osztályon intézhetik. Lehetőség szerint a 

KRÉTA e-ügyintézési felületeit használják. Minden egyéb esetben kérem a 

szülőket, hogy az osztályfőnököt vagy a vezetőséget keressék az 

elérhetőségeink valamelyikén telefonon vagy emailben. 

• Az intézmény előtt és az intézmény területén kerülni kell a csoportosulást. Ezt az 

ügyeletes tanárok ellenőrzik. 

• A tantermekben lehetőség szerint tartani kell egymástól a 1,5 m-es távolságot. 

• A tanórákon a maszk viselése 2020.09.01-től határozatlan ideig kötelező 

(indok: ágazati ajánlás 3. oldal 2.1. pont) , azzal a megkötéssel, hogy egészségi 

romlást ne okozzon, aki nem tud maszkot hordani keresse meg a vezetőséget az 

egyéb védőeszközök biztosítása érdekében. A maszkhasználati rendet az aktuális 

járványügyi helyzet figyelembe vételével felülvizsgáljuk. 

• A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy 

betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. 

• A közösségi tereken az ott tartózkodás idején is kötelező a szájat és orrot eltakaró 

rendes maszk viselése, sál, kendő nem megfelelő. 

• A helyiségek ablakát az időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani 

(elméleti és gyakorlati termekben egyaránt). 

•  Az ajtókilincsek, mosdóhelyiségek fertőtlenítése a tanítási napon folyamatosan min. 

óránként kell, hogy megtörténjen. 

• Étkezés előtt és a szociális helyiségek használata után a kézfertőtlenítés vagy alapos 

szappanos kézmosás kötelező. 

• A nem osztálytermekben a csoportok váltása között törekedni kell a megfelelő 

felületfertőtlenítésre. 

• Ha az oktató valamelyik fertőtlenítőszer hiányát észleli, azonnal jelezze a portán. 

• Az informatika teremben a foglalkozás megkezdése előtt a billentyűzet és az egér 

fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik. 

• A testnevelés órákon a közösen használt eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az órát 

tartó testnevelő oktató gondoskodik. 

• A testnevelő termeknél az öltözők kibővítésére a konditerem és a birkózó terem is 

átmenetileg öltözésre is használható. 

• Az éppen nem használt öltözőkben fertőtlenítő takarítást kell végezni. 

• A gyakorlati eszközök óra előtti fertőtlenítéséről az oktató gondoskodik. 

• A gyakorlatokon is tartani szükséges a 1,5 m-es távolságot. 

• Tanórán kívüli program csak biztonsági előírások megtartásával az igazgató 

engedélyével szervezhető. 

• Külföldi utazások szervezése tilos. 

• Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul értesíteni kell a vezetőséget. El kell különíteni a beteget, 

egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend 

szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is 
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gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg 

telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos 

utasításainak alapján járjanak el. 

• A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező. 

• A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az 

intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

• Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell 

döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

• A külső bérlőknek a sportlétesítmények használata határozatlan időre felfüggesztésre 

kerül. 

Kérem biztonságunk érdekében a fentiek szigorú betartását. 

 

 

 

A szervezés , lebonyolítás segítése érdekében a következő munkacsoportokat 

hozunk létre: 

Digitális Munkacsoport: 

Vendég Szabolcs igazgatóhelyettes 

Gulyás Zoltán rendszergazda a digitális oktatói munkát támogató munkatárs 

Schmidt Flóra Szonja 

Balogh Julianna 

Némethné Balogh Zsuzsa 

Szlavikovics Anna 

Kovács Dániel 

A DÖK elnöke 

Oktatásszervezési munkacsoport: 

Horváth Lajos Zoltán igazgató 

Poór Mária igazgatóhelyettes 

Hunka-Rostaházi Eszter igazgatóhelyettes 

Gulyás Zoltán igazgatóhelyettes 

Vendég Szabolcs igazgatóhelyettes 

Lőrincz László műhelyfőnök 

Halász József munkaközösség vezető szakmai informatika, elektronika 

Bráda Csaba munkaközösség vezető szakmai gépészet, mechatronika 
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Egészségügyi munkacsoport: 

Trexler Ferencné mérnök tanár, elsősegélynyújtás, munkacsoport vezető 

Horváth Lajos Zoltán igazgató 

Poór Mária igazgatóhelyettes 

Lőrincz László műhelyfőnök 

Darányi Zsuzsa üzemeltetési-és műszaki csoportvezető 

 

 

Székesfehérvár, 2020.09.30.                                      Horváth Lajos Zoltán igazgató 

 

 

 

 

1. számú 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 tapasztalt 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, valamint jelezzék az iskola felé az 

iskolatitkar@gr-szechenyi.hu címen 
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2. sz. melléklet  

Oktatásszervezési és Digitális munkacsoport cselekvési terve részleges 
(hibrid) vagy teljes online oktatásra átállás esetén 

 

1. Bevezető rendelkezések 
 

Az intézményben az online oktatásban a KRÉTA közhiteles digitális napló és elektronikus 
ügyintézés felületen kívül a közel 3 éve fejlesztett MOODLE és a levelező rendszerünkként 
használt OFFICE 365 (Teams) platformok használhatók kizárólagosan. Elsődleges, hogy 
minden esetben kötelező jelleggel a feladatok, határidők a KRÉTA naplóba kerüljenek 
rögzítésre, majd ezt követően lehet a feladatok megvalósítását az online órákat a MOODLE ÉS 
TEAMS rendszerben megtartani. 2020.10.21-től a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tere 
az elsődleges a Moodle és OFFICE 365 csak másodlagos. 

5. Részleges korlátozás esetén alkalmazandó szabályok, feladatok 
 

Az iskola valamennyi tanulója és diákja rendelkezik a 0. pontban felsorolt platformokhoz 
belépési jogosultsággal, így mindenki azonnal hozzáfér a digitális tartalmakhoz. 

 

 Amennyiben egy osztály valamely tanulójáról bebizonyosodik, hogy érintett a COVID-19 
megbetegedésben, és 

a.) az iskolában jelentkeznek a tünetei 
b.) otthonában jelentkeznek a tünetei 

a.) azonnal jelezni kell a vezetőségnek az esetet és az erre a célra kijelölt alagsor 14-es 
terembe különítjük el a tanulót. Ezt követően értesítjük a szülőt, felhívjuk figyelmét, hogy 
azonnal értesítse a háziorvost az esetről, ezzel egyidőben értesítjük a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrumot, mint fenntartónkat. A háziorvos visszaigazolása alapján tesszük 
meg a következő lépéseket. 

 

/ A tanulóink és oktatóink, dolgozóink egyelőre határozatlan ideig kötelezően maszkot viselnek 
az iskola teljes területén a tanórákon is. mivel a 1,5 m-es távolságtartás  nem biztosítható a 
magas osztálylétszámaink miatt.  

Ennek okán egy esetlegesen bekövetkezett igazolt beteg esetében, mivel mindenki szeptember 
1-je óta kizárólag maszkban, folyamatos kéz és felületfertőtlenítés mellett tartózkodik az 
iskolában a lehetséges átfertőzés kockázata kisebb. / 

 

A fenntartó a járványügyi hatóságokkal (operatív törzs) egyeztetve dönt az osztály (érintett 
oktató) karanténba helyezéséről és egyúttal elrendelésre kerül az online oktatás az érintett 
osztálynak. 

Ebben az esetben az osztály órarendjét megtartva az adott órán az oktató az osztály 
órarendben szereplő osztálytermében online veszi fel a kapcsolatot a tanulókkal, akik a 0. 
pontban rögzített  

platformok közöl az oktató által meghatározott felületen bejelentkezik, és ekkor az órán részt 
vesz. Egyéb esetben a tanuló hiányzása csak szülő és vagy orvosi igazolással igazolt. 
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A digitális tartalmak fejlesztése folyamatos, jelenleg valamennyi oktató kollégánknak a 
tanmenetek összeállításakor már a digitális tartalmak kidolgozását is elrendeltük augusztus 
végén, így a tanulók idővesztés nélkül érhetik el a tartalmakat. 

Az oktatók a karantén és vagy esetleges megbetegedett tanuló esetén az betegségmentes 
orvosi igazolás kiállításáig folyamatosan értékelik az online oktatásban levő tanulókat.  

 

Az online oktatásban a tanulók kötelességei: 

 A tanuló kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres 
munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, 
felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait, az írásbeli számonkéréseket elkészítse, a 
dolgozatokat megírja. 

 Akadályoztatása esetén köteles jelezni az osztályfőnöknek, és a tananyagot pótolni 
(határidejét az oktatóval egyeztetni kell). A pótlásra vonatkozó információk beszerzése 
és a várható számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata. 

 A tanulónak kötelessége a foglalkozásokra a felszerelést előkészíteni, és az online 
kontaktórákon, konzultációkon, számonkéréseken (foglalkozásokon) fegyelmezett 
magatartást tanúsítani. 

 Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be. 
A diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben kommunikáljon, kulturáltan 
viselkedjen. 

 A digitális oktatás alkalmazása során tartsa be a Netikett szabályait. Igyekezzen a 
képernyő előtt megfelelő ruházatban megjelenni, kerülni egymás sértő minősítését, a 
trágár kifejezéseket. Ne használjon internetes szlenget és sajátos rövidítéseket, ne 
gerjesszen parttalan vitákat, ne használjon álneveket, beceneveket. A csoportokba ne 
hívjon meg idegeneket és olyan személyeket, akik nem tartoznak a tanulócsoporthoz. 

Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni valamint 
nyilvánossá tenni szigorúan tilos. 

 

 

A tanuló jogai az online oktatásban:  

 

 Minden tanulónak joga van a tanuláshoz. 
 Joga van a rendkívüli oktatási időszak munkarendjének megismeréséhez. A 

munkarendet az oktató, illetve az osztályfőnök ismerteti, és minden érintett oktató 
dokumentálja a Kréta naplóban. 

 Joga van, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban 
részesüljön. 

 A tanuló jogait úgy érvényesítheti, hogy azzal mások jogait ne sértse. 
 A rendkívüli helyzetre való tekintettel tanév rendkívüli rendjéről a tanulókat az igazgató 

tájékoztatja a Kréta napló, a honlap és az osztályfőnökök értesítései segítségével. 
 

Az érintett osztály a karantén időszak leteltével normál órarend szerint folytatja a tanévet. 

A hibrid oktatás esetén a szakmai gyakorlatokat kislétszámú csoportban minden 2. 
gépnél ülve legalább 2m távolságot tartva valósítjuk meg maszkban és 
folyamatosan fertőtlenítve. Ekkor átmeneti órarendben szabályozzuk a 
közismereti-szakmai elméleti és a gyakorlati órák tartását. 
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b.) Az a.) pont bevezető rendelkezési nélkül, az a.) pontban leírtak szerint. 
 

Amennyiben oktatói érintettség is felmerül, úgy a fenntartó szakképzési centrum, a járványügyi 
hatóságok értesítésével az oktató tünetmentesen home office keretein belül otthonából 
kapcsolódik be a digitális oktatásba. Betegség esetén az oktató megfelelő helyettesítéséről 
gondoskodunk. 

 

Digitális munkacsoport egyéb rendelkezései 

Az online oktatásban átmenetileg tanulóknak a digitális platformok ellenőrzését meg kell 
szervezni és folyamatosnak kell lennie. 

A módszertani megoldások fejlesztése érdekében a tanévben több alkalommal belső 
továbbképzést tartunk moodle, office365 platformok kezeléséről és folyamatosan nyomon 
követjük a KRÉTA fejlesztéseket és integráljuk az oktatásba. 

2.) Teljes korlátozás esetén alkalmazandó szabályok 

Minden, ami az első pontban a digitális órán való kötelességeket és jogokat tartalmazza, 
továbbá:  

A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

 

 A tanítás szüneteltetése alatt az intézmény a tanulók számára zárva tart. 
 Munkavégzés mindenkinek otthon, az órarend szerinti napokon, a kialakított csengetési 

rend szerint történik. 
 Az órák adminisztrálása naprakészen a Kréta naplóban történik 
 A tanítás és a számonkérés során a diák érdekeinek figyelembevételére törekszünk. A 

tanórák típusai a következők: kontakt óra, konzultációs óra, számonkérő óra. 
 A tanórák rendjét és típusát és az értékelési elveket az oktató ismerteti a diákokkal és 

a szülőkkel, alapul véve intézményünk Szakmai Programját, illetve jelöli a Kréta 
naplóbeli bejegyzései segítségével. Az oktató a tanuló munkáját folyamatosan ellenőrzi, 
érdemjeggyel is értékeli, elmaradása esetén figyelmezteti a Kréta naplóban és az előre 
meghatározott kommunikációs platformon a pótlásra. 

 

A munkacsoportok folyamatosan üléseznek a tanév során, így a szabályozás felülvizsgálata 
rendszeres lesz, ennek kapcsán kérjük, kövessék nyomon az esetleges változásokat. 

Az online oktatással kapcsolatban a KRÉTA rendszerben küldünk üzenetet, valamint iskolánk 
weboldalán a http://www.gr-szechenyi.hu/digitalis-oktatasi-munkarend-oldalunk/ címen érik 
el a naprakész híreket, információkat. 

 

 

 

 

 

http://www.gr-szechenyi.hu/digitalis-oktatasi-munkarend-oldalunk/
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3.sz. melléklet 

Országos Tisztifőorvos testhőmérsékletével kapcsolatban megjelent Magyar Közlöny Hivatalos 
Értesítő 2020. szeptember 30. 

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos tisztifőorvos a tárgyi ügyben 45474-
1/2020/OTF iktatószámon 

az alábbi tartalmú határozatot hozta: 

„HATÁROZAT 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendelet 4. § 

(2)  bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 

szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX. törvény 
szerinti szakképző 

intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény) történő belépéshez megengedett 
testhőmérséklet mértéke 

vonatkozásában a következő határozatot hozom. 

 

1. Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot. 

2. Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a 
testhőmérséklete 37,8 °C, 

a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt 
(15) perc elteltével meg 

kell ismételni. Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, 
erről a szülőt vagy 

a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2020. évi 54. szám  4913 

3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése 
szerinti közhírré tétel 

mellett a határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni. 

4. Ezt a határozatot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni, és azonnal végrehajthatóvá 
nyilvánítom. 

 Dr. Müller Cecília
 Országos tisztifőorvos 
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4.sz. melléklet 

Helyettes Államtitkári szabályozás 2020.10.01-től az intézményben tartózkodásról 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatára az Operatív Törzs megerősítette a 
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 
rendeletben foglaltakra tekintettel a szakképző intézménybe belépésre jogosultak körének - a 
szakképzés és felnőttképzés rendszerének zavartalan biztosítása érdekében történő - tágabb 
meghatározását. 

A jogszabály értelmében az intézmény saját tanulóján és dolgozóján kívül, azon személy 
intézménybe történő belépése is megengedett, aki 

 az érintett intézményben megszervezésre kerülő szakmai vizsgán vizsgázó 
vagy a vizsgán közreműködő személy, 

 az intézménnyel felnőttképzési jogviszonyban álló személy, 
 az intézménnyel kötött oktatási, képzési vonatkozású szerződés szerinti 

felnőttképzést folytató intézménnyel képzésre vonatkozó foglalkoztatotti vagy 
felnőttképzési jogviszonyban álló személy, 

 az intézményben működő iskolaorvoshoz kötelező orvosi vizsgálatra érkező 
„külsős” tanuló. 

A fentiek alapján tehát azon személyek is beléphetnek az intézménybe, akik bár nem az 
intézmény tanulói, oktatói, de szakmai vizsgakötelezettségüknek tesznek eleget, illetve 
akiknek képzése az adott intézmény épületeiben valósul meg. Ugyanígy jogosultak belépésre 
azok a tanulók, akiknek jogszabályi kötelezettségen alapuló kötelező orvosi vizsgálatát az 
adott intézmény biztosítja. 

Az épületbe történő belépésnél a fenti személyekre is vonatkoznak a kötelező maszkviselési 
és higiéniai előírások, illetve a biztonságos fizikai távolságtartás szabályai. Az intézménybe 
történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. 

Az ellenőrzés során minden esetben figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását. 

Az alapfeladat-ellátáson kívüli egyéb programok szervezése nem támogatott, így a 
pályaválasztást elősegítendő Nyitott (nyílt) napok megtartása sem. Az intézmények 
bemutatkozására, a szakmákról és a középfokú felvételi eljárásról szóló tájékoztatásra a 
digitális platformok biztosítanak lehetőséget, így az intézmények honlapjai és az Innovatív 
Képzéstámogató Központ (www.ikk.hu) felülete. 
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5.sz. melléklet 
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