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Eljárásrend 

A tantermen kívüli, digitális munkarend megszervezésére 

 

 

A járvány elleni védekezés érdekében iskolánk munkarendje a következők szerint változik: 

1. Az oktatás egy alternatív órarend szerint történik, mely tömbösítve tartalmazza az online és 

a személyes megjelenést igénylő tanműhelyi gyakorlatokat, illetve konzultációs órákat. 

 

2. Tanítás és számonkérés rendje: 

a) A közismereti és szakmai elméleti tanórák 

A közismereti és a szakmai elméleti tanórák online módon kerülnek megszervezésre. 

Az online oktatás a Moodle rendszeren keresztül történik. A tanórák rendjét, az értékelési 

elveket az oktató ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, alapul véve a szakképző intézmény 

Szakmai Programját, és jelen eljárásrendet. Az oktató a tanuló munkáját folyamatosan értékeli 

és nyomon követi, elmaradás esetén a KRÉTA naplón keresztül tájékoztatást küld a tanulónak 

és a szülőnek. 

 

Tanórák típusai: online tananyagátadó óra, beszámoltató óra, konzultációs óra. 

 Online tananyagátadó óra: az órarendi óra alapján az oktató egyéni, otthoni 

feldolgozás céljára tananyagot, gyakorló feladatsort, házi feladatot stb. juttat el a 

tanulóknak a Moodle rendszeren keresztül. 

 Beszámoltató óra: az órák célja az ellenőrzés vagy jeggyel történő értékelés. Az 

ellenőrzés formáját minden oktató egyénileg dönti el, ennek célja, hogy a tananyagban 

való haladást ellenőrizze. A jeggyel történő értékelés esetén a KRÉTA naplóban üzenet 

formájában tájékoztatjuk a tanulókat a számonkérés idejéről és módjáról. Az értékelés 

szabályait a Szakmai Program tartalmazza. 
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Ellenőrzés és értékelés formái: szóbeli felelet, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, 

gyűjtőmunka, kiselőadás, ppt előadás készítése, házi feladat, órai munka, projektmunka. 

 Konzultációs óra (online): a konzultációs órákon lehetőség nyílik az oktatókkal 

személyes beszélgetést folytatni, kérdéseket, problémákat felvetni. 

 

b) Szakmai gyakorlati oktatás 

A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni 

heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban. 

 

A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanműhely kapacitásának 

figyelembevételével a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.  

A szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelező. 

Valamennyi oktatási és közösségi tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása 

szükséges. Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása 

között – de legalább kétóránként – a felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 

 

A tanuló duális partnernél történő szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati munkaidőhöz 

és a feladatellátás jellegéhez. A vállalat munkarendjében bekövetkező változáshoz a gyakorlati 

oktatása idejére a tanuló is igazodik. 

 

A szakmai gyakorlati oktatás idejére a kollégiumi ellátás biztosítása a Békéscsabai SZC 

Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégiumban valósul meg. A tanulók kollégiumi elhelyezés 

iránti igényüket a szakképző intézményünknek jelezzék a zwack@bszc.hu e-mail címre 

megküldött kérelmükkel. 

 

3. A tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolattartás rendje: 

A honlapon és a Kréta naplón keresztül történik a tájékoztatás, melyet a tanulók kötelesek napi 

rendszerességgel nyomon követni. 

 

4. A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres 

munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, 

hogy elkészítse házi feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, mivel előrehaladását 

értékelnünk kell. A személyes megjelenést igénylő tanműhelyi gyakorlatokról, illetve 

konzultációs órákról való távolmaradását a tanuló köteles osztályfőnökének és szakoktatójának 

mailto:zwack@bszc.hu


jelezni. Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szakoktatóval történő egyeztetés után 

pótolnia kell. 

A beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén az oktató döntése alapján 

a tanuló elégtelen érdemjegyet kap.  

 

5. A szakképző intézmény épületét kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit 

nem mutató személy látogathatja. 

5.1. TILOS a szakképző 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; 

 émelygés; 

 hányás és/vagy hasmenés. 

 

5.2. Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel 

háziorvosát, és kövesse az utasításait. 

5.3. A szakképző intézménybe csak testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni. Az 

a személy, akinek a testhőmérséklete – a megismételt mérést (10 perc) követően is 

– meghaladja a 37,8 °C-ot, nem léphet az iskola területére. A lázas oktatót haza kell 

küldeni, a lázas tanulót el kell különíteni és a szülőt, gondviselőt haladéktalanul 

értesíteni kell.  

5.4. A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről 

kötelező. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) 

használatára vonatkozó szabályok betartását. A szakképző intézmény épületeiben a 

szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező. 



 

6. Az operatív munkacsoport tájékoztatása 

A szakképző intézmény munkanapokon délelőtt 10:00 óráig – a tanműhelyben, jelenléti 

oktatásban résztvevő tanulókra és oktatókra vonatkozóan, az operatív munkacsoport által 

meghatározott adattartalommal – jelentést küld a Békéscsabai Szakképzési Centrumnak az 

intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi még aktív esetek) járványügyi 

megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő személyek, a PCR pozitív személyek 

számáról. 

 

 

A szabályzat érvényes az iskola minden tanulójára és oktatójára. 

Jelen eljárásrendben nem szabályozott kérdésekben a szakképző intézmény Szakmai 

Programjában és Házirendjében foglaltak az érvényesek. 

 

 

 

Békéscsaba, 2020. november 11. 
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