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Online oktatás intézkedési terve és szabályzata 2020.11.11-től kezdődően 30 napos 

időtartamra. 3/2021. Korm. rendelet értelmében 2021.01.11-től meghosszabbítva 

2021. február 1-ig. 
 

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 online tartalmakhoz, feladatokhoz.  

Az órarend szerint folyik az oktatás a következő időszakban! 

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 február 1-ig tartó időszakban 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 részben 

megszervezhető, így 2021.01.01-ig nem igényel jelenlétet. 

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.  
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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 részben online oktatás formájában valósítjuk meg. A 13. 

évfolyamosok, akik ágazati alapvizsgát tesznek, kiscsoportos konzultációk keretében 
behívásra kerülnek vizsgafelkészítés céljából. járványügyi intézkedések szigorú alkalmazása 

kötelező! 

 

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 az 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, 2021.01.08.                                       

 
                                                                        Horváth Lajos Zoltán  

                                                                            igazgató 
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