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1. A digitális munkacsoport tagjai: 

 

 Agócs Attila igazgató  

 Szalai Bernát igazgató-helyettes  

 Kalocsai Zoltán munkaközösség-vezető  

 Pető László rendszergazda  

 Kriszbacher Péter matematika és informatika oktató  

2. Teendők az online oktatással kapcsolatosan: 

 Kötelező felületek: 

o KRÉTA rendszer 

o Intézményi G Suite for Education fiók illetve a hozzá kapcsolódó Tanterem 

alkalmazás 

 Használható felületek még: 

o Redmenta 

o Discord 

o Microsoft Teams 

o Facebook zárt csoport 

o Messenger 

 Tanulói elérhetőségek (e-mail..stb), eszközök felmérése, rögzítés a Kréta 

rendszerben. 

Felelősök: Osztályfőnökök;  

 Gondviselők, szülők elérhetőségeinek összegyűjtése, rögzítés a Kréta rendszerben. 

Felelősök: Osztályfőnökök;  

3. G Suite for Education fiók illetve a hozzá kapcsolódó Tanterem alkalmazása 

iskolánkban. 

A G SUITE fiók előnyei a következők: 

 egész iskolára kiterjedő biztonságos levelezőrendszer 

 nagy biztonsággal rendelkező, az iskolavezetés által ellenőrizhető felület  

 korlátlan és biztonságos tárhely 

 biztonságos Google Tanterem intézményi szintű alkalmazása 

 biztonságos videó hívások a Hangouts Meet alkalmazással 

 szülők részére tájékoztatók (összefoglalók) küldhetők 
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 rendszergazdai (iskolai) felügyelet és segítségnyújtás (nincs elveszett email cím –

jelszó) 

 Nem a magán Google fiókot kell használni a Tantermek létrehozásásra! 

4. Intézményi GoogleTanterem (G Suite) alkalmazásának feladatai intézményünkben: 

 Az iskola vezetősége, a digitális és az oktatási munkacsoport egyhangúlag elfogadta, és 

bevezetésre ajánlotta a G Suite fiókhoz kapcsolódó alkalmazások használatát 

iskolánkban. 

A G Suite for Education egy olyan alkalmazásgyűjtemény, amely megkönnyíti a 

távoktatás lebonyolítását (például fájlmegosztás, beadandók és órai feladatok kezelése, 

videó tanóra létrehozása, intézményi levelezés, táblázatszerkesztés) 

 Feladataink: (jelenleg is folyamatban) 

o Minden oktató és tanuló számára intézményi email cím létrehozása 

(XY@lampingsuli.hu) 

Felelős: Pető László rendszergazda 

o Iskolai Classroom szerkezet kialakítása.  

Az osztályfőnökök a digitális munkacsoport segítségével létrehoznak 

osztályszintű tantárgyi, ill szakmai kurzusokat, amelybe meghívják az ott tanító 

kollegákat. 

Felelős: Osztályfőnökök, Pető László rendszergazda, Kriszbacher Péter 

informatika és matematika oktató, Kalocsai Zoltán mérnöktanár 

o Tanulók felvétele a kurzusokba (meghívás vagy kurzuskód). 

5. Teendők az online oktatás alatt: 

 

 A tanulók tanulmányi előre haladásának ellenőrzése. 

 Az intézményi kurzusok aktivitásának nyomon követése. 

 Segítség nyújtás a tanulók és a kollégák számára. 

 Házifeladatok, értékelések rögzítése a Krétában. 

 Amennyiben lehetőség van rá, olyan projektfeladatokat kell adni, amelynek 

produktumát digitálisan el tudja juttatni a tanuló a oktatónak.  

 A digitális oktatás során is gondolni kell a differenciálás fontosságára, figyelembe kell 

venni az egyéni képességeket, a tanulási zavarokat, a sajátos nevelési igényt. 
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 Amennyiben a tanulóval az elektronikus kapcsolattartás nem lehetséges, úgy a feladatok 

kiadása postai úton levél formájában történik válaszboríték melléklettel. A 

tanulóknak válaszboríték segítségével lesz lehetősége a kitöltött feladatlapok 

megküldésére. 

 

EMt tagjai: 

1. Agócs Attila igazgató 

2. Szecskő Judit igazgató-helyettes 

3. Illés Bea iskolai védőnő 

4. Péter Balázs mk. vezető (testnevelés-biológia szakos) 

5. Vida Gáborné Dobosy Rita biológia-kémia oktató (vegyszerek) 

6. Szalainé Balogh Anikó gondnok 

 

1. számú melléklet 

 

Tájékoztatás az online oktatás elrendeléséről és annak iskolai lebonyolításáról.  

Érvényes 2021. március 08. 

/E-mailben kiküldve 2021. 03.08./ 

 

Az online oktatással kapcsolatos aktuális információk, intézkedések:1 

 

1. A közismereti és a szakmai elméleti és gyakorlati órák online módon kerülnek 

megtartásra. Ez egyaránt vonatkozik a nappali oktatásra és a felnőttek képzésére, illetve 

oktatására is. 

2. Az osztályfőnökök ellenőrizzék, hogy az egyes osztályokban az online 

kapcsolattartási formák továbbra is működnek-e 

3. Azon tanulók esetében, ahol az online kapcsolattartással probléma van, az oktató postai 

úton a tanulóval egyeztetett rendszerességgel ismét küldi a feladatokat (szociális 

háttér figyelembevételével válaszboríték küldése). 

4. Szükség esetén az iskolapszichológus megkereshető emailben 

(szalai.zoltan@lampingsuli.hu) hétfőn, kedden és pénteken 8 és 14 óra között. 

                                                 
1 A 2021. március 05.  Pölöskei Gáborné a szakképzésért felelős helyettes államtitkár által aláírt tájékoztatás alapján meghozott 

intézkedések. [SZFHÁT/36372/2021-ITM] 
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5. Változatlanul az online oktatáshoz a G Suite Google Tantermeket kell használni. 

Emellett a Kréta rendszerben naplózni kell az órákat és a tananyag rövid leírását a 

házi feladat modulban rögzíteni kell. Amennyiben az adott napon az adott tantárgyból 

több óra is van, akkor elegendő a házi feladatot egyszer rögzíteni. A tanulói 

hiányzásoknál az online oktatás esetén az óra naplózásánál az „Üres/Digitális” 

téglalapot kell jelölni. Az online tananyag kiadásakor az órarendhez kell igazodni. Erre 

lehetőséget ad a Google Tanteremben a „Feladat kiosztásánál” az „Ütemezés”, 

amelyben beállítható, hogy mikor jelenjen a meg a tananyag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az online oktatás során igyekszünk minél színesebb, figyelemfelkeltőbb módon a 

tananyagtartalmakat feldogozni. Például jól használható a közismereti tananyagokat 

feldolgozó Okostankönyvek oldal (https://www.nkp.hu/), illetve a KSZC honlapján is 

összegyűjtötték az elektronikus segédanyagokat (https://kszc.hu/digitalistartalmak).  

A nappali oktatásban a feladatokat órarend szerint 8 és 14 óra között kell a 

tanulóknak kiadni annak érdekében, hogy a tanulók eddig megszokott napirendje ne 

boruljon fel és továbbra is követhető legyen a napi órarendje. Figyelünk arra, hogy az 

online oktatás során is megfelelő számú értékelést kell az elektronikus naplóban 

rögzíteni! 

6.   A korábbi személyes konzultációk ideiglenesen felfüggesztve (2021. április 07-ig). 

7. A szülők értesítése a diák eredményeiről és az intézményben folyó digitális oktatásról, 

az ott kiosztott feladatokról. Alkalmazott fórumok: 

 KRÉTA felületen 

 e-mail (epitoipari034173@gmail.com; lamping.info@gmail.com; valamint az 

iskola honlapján minden oktató elérhetősége megtalálható: http://www.epitoipari-

kap.sulinet.hu/hu/oktatok.html  

https://www.nkp.hu/
mailto:epitoipari034173@gmail.com
mailto:lamping.info@gmail.com
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/hu/oktatok.html
http://www.epitoipari-kap.sulinet.hu/hu/oktatok.html
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 telefon (+36/30-827-8721) 

 Google Meet beszélgetés, 

 online szülői értekezlet tartása Google Meet alkalmazással 

 Facebook,  

 Messenger csoport, 

 classromban ’felügyelő meghívása’ menüpontban szülő email címét megadni, így 

napi/heti rendszerességgel értesítést kap a kiadott classrom feladatokról és 

értékelésekről, (szülők részéről *név*@gmail.com e-mail cím szükséges) 

 végső esetben – a tapasztalatok alapján - igazgatói segítség (telefonos megkeresés) 

biztosítása. A tanulók napirendjének felmérése (online kérdőív kiküldése, 

kiértékelése, elemzése), elemzése. Javaslat a napirend, a megfelelő időbeosztás 

kialakítására. 

 A tanulók, oktatók részéről online megkeresés során lehetséges az iskola 

pszichológussal való beszélgetés az online oktatás egyéb nehézségeiről (H-K-P 

8:00-14:00). 

 KRÉTA-ban, Classroomban kiadott feladatok tanulói leadása írásban papír alapon, 

postai úton, akár a határidőtől eltérő időpontban is, 

 „Meet”-es órák számának növelése képernyőfotó a jelenlétről; 

 „Meet”-es órák iskolai megtartásának szervezése (beosztás alapján); 

 Havonta (bukásra álló tanulók) és negyedévente a tanulmányi eredményről értesítés 

kiküldése a diákok és a szülők felé a Kréta negyedéves értékelését használva. 

Telefonon történt üzenet (sms) megkeresés (sikeres, sikertelen) rögzítése a KRÉTA-ban 

(tanulói adatok, megjegyzés...) 

 

Az oktatók elektronikus elérhetősége 

Oktató neve E-mail elérhetősége 

Agócs Attila igazgató agocs.attila@lampingsuli.hu 

Szecskő Judit igazgatóhelyettes szecsko.judit@lampingsuli.hu  

Szalai Bernát igazgatóhelyettes szalai.bernat@lampingsuli.hu  

Kardné Tar Mária igazgatóhelyettes kardne.tar.maria@lampingsuli.hu  

Árvai József arvai.jozsef@lampingsuli.hu 

mailto:*n%C3%A9v*@gmail.com
mailto:szecsko.judit@lampingsuli.hu
mailto:szalai.bernat@lampingsuli.hu
mailto:kardne.tar.maria@lampingsuli.hu
mailto:arvai.jozsef@lampingsuli.hu
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Babos Csaba babos.csaba@lampingsuli.hu 

Bakonyi Zoltánné bakonyi.zoltanne@lampingsuli.hu  

Baranyó Aliz baranyo.aliz@lampingsuli.hu  

Bogdán Krisztina bogdan.krisztina@lampingsuli.hu  

Csendes Gábor Károly csendes.gabor@lampingsuli.hu  

Csiffáry Zita csiffary.zita@lampingsuli.hu  

Ellenberger Andrea ellenberger.andrea@lampingsuli.hu  

Fitos Imre fitos.imre@lampingsuli.hu  

Guethné Nyári Éva guethne.nyari.eva@lampingsuli.hu  

Hideg Zsigmond Bence hideg.zsigmond@lampingsuli.hu 

Jezeri Tibor jezeri.tibor@lampingsuli.hu  

Kalocsai Zoltán kalocsai.zoltan@lampingsuli.hu  

Karácsonyi Tamás Józsefné karacsonyi.tamas.jozsefne@lampingsuli.hu  

Kaszás Zoltán kaszas.zoltan@lampingsuli.hu 

Koltai Eszter koltai.eszter@lampingsuli.hu 

Kozári Gyula kozari.gyula@lampingsuli.hu 

Kriszbacher Péter  kriszbacher.peter@lampingsuli.hu 

Major László major.laszlo@lampingsuli.hu  

Major Zoltán major.zoltan@lampingsuli.hu  

Márton Lajos marton.lajos@lampingsuli.hu  

Péter Balázs Lajos peter.balazs@lampingsuli.hu  

Simon Attila Szilárd simon.attila@lampingsuli.hu  

Szabó Zoltán szabo.zoltan@lampingsuli.hu  

Szalai Zoltán szalai.zoltan@lampingsuli.hu  

Szibner-Csáki Emese szibner-csaki.emese@lampingsuli.hu  

Takács Krisztián takacs.krisztian@lampingsuli.hu  

Vida Gáborné Dobosy Rita  vida.gaborne@lampingsuli.hu 

Vincellér Tamás vinceller.tamas@lampingsuli.hu  

Walter Péter István walter.peter@lampingsuli.hu 

Wilhelm Márta Erzsébet wilhelm.marta@lampingsuli.hu 

mailto:babos.csaba@lampingsuli.hu
mailto:bakonyi.zoltanne@lampingsuli.hu
mailto:baranyo.aliz@lampingsuli.hu
mailto:bogdan.krisztina@lampingsuli.hu
mailto:csendes.gabor@lampingsuli.hu
mailto:csiffary.zita@lampingsuli.hu
mailto:ellenberger.andrea@lampingsuli.hu
mailto:fitos.imre@lampingsuli.hu
mailto:guethne.nyari.eva@lampingsuli.hu
mailto:hideg.zsigmond@lampingsuli.hu
mailto:jezeri.tibor@lampingsuli.hu
mailto:kalocsai.zoltan@lampingsuli.hu
mailto:karacsonyi.tamas.jozsefne@lampingsuli.hu
mailto:kaszas.zoltan@lampingsuli.hu
mailto:koltai.eszter@lampingsuli.hu
mailto:kozari.gyula@lampingsuli.hu
mailto:major.laszlo@lampingsuli.hu
mailto:major.zoltan@lampingsuli.hu
mailto:marton.lajos@lampingsuli.hu
mailto:peter.balazs@lampingsuli.hu
mailto:simon.attila@lampingsuli.hu
mailto:szabo.zoltan@lampingsuli.hu
mailto:szalai.zoltan@lampingsuli.hu
mailto:szibner-csaki.emese@lampingsuli.hu
mailto:takacs.krisztian@lampingsuli.hu
mailto:vinceller.tamas@lampingsuli.hu
mailto:walter.peter@lampingsuli.hu
mailto:wilhelm.marta@lampingsuli.hu
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Zsoldos Katalin zsoldos.katalin@lampingsuli.hu  

 

8. Az oktatók a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett használhatják az iskola 

infrastruktúráját (tanári szobák, 58-as informatika terem). Az oktatók által használt helyiségek 

folyamatosan fertőtlenítésre kerülnek. 

9. Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók számára biztosítjuk az online 

konzultáció lehetőségét (a tanulók személyes megjelenése ebben az időszakban nem 

lehetséges). 

10. Külső (duális) szakmai gyakorlati képzőhelyeken folyó szakmai oktatást az intézménnyel 

együttműködve, digitális munkarendben kell teljesíteni. 

11. A portai szolgálat változatlanul a teherportán 6:00-16:00 óráig, az intézmény hivatalos 

nyitvatartása idején. Az „első” porta (Cseri út felől) - a szülőktől, diákoktól az iskolába 

eljuttatandó dokumentumok érintés nélküli leadása érdekében, az épületbe történő bejutás 

nélkül – nyitva van (8:00-16:00). 

12. A tanműhelyek és a sportcsarnok az általános fertőtlenítés elvégzése után zárva vannak. 

13. A főépület a nyitvatartási célzattal használt helyiségeit folyamatosan fertőtlenítjük. A 

használaton kívüli helyiségei az általános fertőtlenítés elvégzése után zárva vannak. 

14. Az intézményben folyamatos ügyeletet tartunk 8:00-16:00 óra között 

(intézményvezető/intézményvezető-helyettes, iskolatitkár, gazdasági ügyintéző). Hivatalos 

ügyintézés kizárólag online módon és telefonon keresztül.  

15. A karbantartási munkákat - szükség esetén - változatlanul végezzük. 

 

 

 

mailto:zsoldos.katalin@lampingsuli.hu
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Mellékletek (ITM-Tájékoztatás aktuális szükséges intézkedésekről, 17/2021. (III. 05.) EMMI 

rendelet)
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a tantermen kívüli, digitális munkarendre vonatkozóan 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaposvár, 2021. március 08. 
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Az eljárásrend személyi hatálya: az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók és az intéz-

ménnyel munkavállalói / óraadói megbízási jogviszonyban álló 

oktatók 

Az eljárásrend időbeni hatálya: 2021. március 08-tól április 7-ig. 

Az eljárásrend hatályba lépésével hatályát veszti a NSZFH/kaszc-eotvos/000239-2/2021 ügyiratszámú, 

2021. február 8. napjától hatályos eljárásrend. 

 

1. A TANULÓK, SZÜLŐK, OKTATÓK ÉS A KÜLSŐ KÉPZŐHELYEK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK 

ESZKÖZEI ÉS CSATORNÁI: 

Tanulók és szülők tájékoztatásának rendszere: 

Az intézmény a tantermen kívüli, digitális munkarenddel kapcsolatos tájékoztatásokat a Kréta rend-

szeren, az intézmény honlapján és Facebook profilján keresztül juttatja el az érintetteknek. 

A tájékoztatás az újonnan rendelkezésre álló információk alapján folyamatosan frissítésre kerül. 

Felelős: igazgató és helyettesek 

 

Az oktatók tájékoztatásának rendszere: 

A fentieken túl az oktatói testület tagjai a tájékoztatást e-mail üzenetben is megkapják. Amennyiben 

gyors interaktivitás szükséges, a kapcsolattartás telefonon történik meg. 

Felelős: igazgató és helyettesek 

 

Külső képzőhelyek tájékoztatásának rendszere: 

A duális képzésben résztvevő külső képzőhelyekkel a kapcsolattartás e-mail üzenetben, illetve telefo-

non történik. 

Ezen túl a képzőhelyek az intézményi honlapon és Facebook oldalon is tájékozódhatnak. 

Felelős: szakmai igazgatóhelyettesek 

 

2. A TANULÓK TANULMÁNYI ELŐREHALADÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA: 

Az intézmény oktatói testülete két digitális platformot - Google Classroom, KRÉTA - helyezett elő-

térbe arra vonatkozóan, hogy hogyan juttatja el a tanulókhoz a szükséges tananyagot, annak feldolgo-

zásának módját, a házi feladatokat, illetve hogyan kerül sor a tanulók előrehaladásának ellenőrzésére, 

a tanulók teljesítményének értékelésére. Az online, interaktív kapcsolattartás esetén a használandó al-

kalmazások szabadon megválaszthatóak, annyi kikötéssel, hogy a Zoom alkalmazás használata nem 

javasolt. Mindezt munkaközösségi bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok 

 

A Google Classroom használatához az intézmény minden tanulójának kötelezően létre kellett hoznia 

egy gmail.com végződésű e-mail címet, melyet az osztályfőnökök gyűjtöttek össze, majd rögzítettek a 

KRÉTA digitális naplóban. A csoportok kialakítását a munkaközösség-vezetők ellenőrizték. 

Felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők 

 

A tanulók számára a szaktanárok legfeljebb heti bontásban az oktató által megjelölt csatornán, napi 

bontásban a Kréta felületen is meghatározzák az elvégzendő feladatokat, melyekről a tanulói produk-

tumok alapján visszajelzést adnak. Google Classroom használata esetén javasolt a feladatkiosztás idő-

zítése, így az órarend szerinti napon történő kiosztása. 

 

A beszámoltatás formái lehetnek: 

 házi feladatok értékelése; 

 projektfeladatok értékelése; 

 szóbeli feleletek; 

 írásbeli feladatok (dolgozatok) értékelése; 

 online tesztek eredményei (pl. Kréta űrlap, Kahoot; Redmenta, tankocka stb.). 

 

A beszámoltatás rendszeressége: 

 tananyagegységek / témakörönként legalább egy osztályzat; 

 támogató célú ellenőrzés, beszámoltatás folyamatosan. 

 

Az évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítésének feltételei: 

 az intézmény Szakmai programjában meghatározott számú érdemjegy, mely alapján a tanuló 

osztályzata megállapítható; 

 egyedi esetekben, nem megfelelő számú osztályzat esetén személyes vagy online felületen tör-

ténő beszámoltatás és értékelés a hiányzó tananyagegységekből. 

Beszámoltatás formája:   osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgák tervezett időpontjai: 2021. április eleje (végzős és alsóbb évfolyamok) 

      2021. június eleje (alsóbb évfolyamok) 

Felelős: munkaközösség-vezetők, szaktanárok, osztályfőnökök 
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A tanulók önálló tanulását segítendő, az intézmény tanulásmódszertani segédanyagokat állít össze, 

amit honlapján és Facebook oldalán keresztül közzé tesz. Emellett az iskolapszichológus online bizto-

sítja szolgáltatásait (pszichológiai tanácsadás), amennyiben a tantermen kívüli oktatási rend kerül be-

vezetésre. 

Felelős: igazgatóhelyettesek, iskolapszichológus, gyógypedagógusok 

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetése során törekedni kell arra, hogy minden tanuló és 

oktató rendelkezzen a digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel. Ennek érdekében az osztályfőnökök 

felmérték, hogy kik azok a tanulók, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai eszközzel. A digi-

tális munkarend bevezetése során számukra az intézmény – figyelembe véve lehetőségeit –biztosította 

a hiányzó eszközöket (elsősorban asztali számítógép formájában). A rendszergazdák feladata a digitá-

lis oktatás megszűnése után az eszközök visszavételének kezdeményezése, az eszközök állapotának 

ellenőrzése, a vissza hozatal dokumentálása.  

Felelős: osztályfőnökök, rendszergazdák, igazgató 

 

Az oktatók lehetőség szerint otthonról látják el digitális óráikat, azonban az iskola épülete nem zár be. 

A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az oktatók továbbra is használhatják az iskola inf-

rastruktúráját a digitális oktatás során.  

Az érettségi vizsgára, valamint a szakmai vizsgára készülő tanulók számára biztosítani kell az online 

konzultáció lehetőségét hetente legalább egy alkalommal. A konzultációk az órarend szerinti időpont-

ban tarthatók meg, amelyek elérhetőségét/linkjét az oktató minden héten elküldi az illetékes igazgató-

helyettesnek és az igazgatónak. A tanulók személyes megjelenése az iskolában ebben az időszakban 

nem lehetséges.  

Felelős: igazgató, helyettesek, oktatók, könyvtárosok, rendszergazdák 

 

A szakképzési alapfeladatok ellátása online, digitális munkarendben történő megszervezése, illetve el-

lenőrzése a szakképző intézmények vezetőinek feladata olyan módon, hogy a szakképző intézményben 

az intézmény vezetője, illetve a helyettesei közül legalább egyikük munkanapokon, munkaidőben az 

intézményben tartózkodik. (lásd 2. számú melléklet)  

Felelős: igazgató, helyettesek 
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Az online oktatás szakmai támogatására az oktatók számára az intézmény kijelölt technikai dolgozói 

nyújtanak segítséget. Emellett segítik az osztályfőnökök szülőkkel történő kapcsolattartását, igény ese-

tén segítséget nyújtanak a szülőknek is. 

Felelős: oktatástechnológus, rendszergazdák 

 

3. A KISCSOPORTOS JELENLÉTI FELZÁRKÓZTATÓ FOGLALKOZÁSOK ÉS KONZULTÁ-

CIÓK RENDJE ELMÉLETI TANTÁRGYAK ESETÉBEN: 

2021. március 8-tól előreláthatólag 2021. április 7-ig a közismereti és a szakmai elméleti, valamint a 

gyakorlati ismeretanyag oktatása kizárólag online módon, digitális munkarendben szervezhető meg.  

 

4. AZ OKTATÓK MUNKAVÉGZÉSÉNEK FORMÁI, RENDJE, BEOSZTÁSA, DOKUMENTÁLÁ-

SÁNAK MÓDJA: 
Formái: 

 az elektronikus platformra történő tananyagfeltöltés, feladatkijelölés; 

 a tananyag feldolgozásához szükséges segédanyagok készítése; 

 a tananyag feldolgozásához online segítségnyújtás; 

 a tanulók előrehaladásának ellenőrzése (pl. Kréta Házi feladat menüpontban, Google 

Classroom felületen); 

 a tanulók teljesítményének értékelése; 

 kapcsolattartás az osztályfőnökkel, kollégákkal, szülőkkel, külső képzőhelyekkel; 

 a tanórák adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat ellátása; 

 szükség esetén szakszerű helyettesítési feladatok ellátása. 

 

Rendje, beosztása: 

 az oktató munkavégzésének időszaka munkanapokon, elsősorban a 8-15 óra közötti időszakban 

történik; 

 a munkavégzés helyszíne lehet otthon, illetve az intézményben is a járványügyi helyzetnek 

megfelelően. 

 

Dokumentálásának módja: 

 Kréta naplóban az egyes tanórákat az oktatók naplózzák, melynek során a Házi feladat menü-

pontban feltüntetik az óra anyagának elérhetőségét (pl. tankönyv oldalszáma, vázlatok elérhe-
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tősége), a tanulói munkaformák módját, az elvégzendő konkrét feladatokat, a feladat elvégzé-

sének határidejét. A tanórák adatainál a Digitális oktatásra vonatkozó adatok megadása is szük-

séges. 

Felelős: szaktanárok 

 

5. AZ OKTATÓK MUNKAVÉGZÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE: 

 Kréta naplóban a tanórák dokumentálásának ellenőrzése; 

 tanári vázlatok, segédanyagok ellenőrzése; 

 tanulói produktumok, azok értékelésének áttekintése. 

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 

 

6. A TANULÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 

A tanulók előmenetelének alapja a tananyag elsajátítása és alkalmazása önálló tanulás útján az oktatók 

iránymutatása mellett. A tanuló számára az online oktatás során a tanulás eredményessége elsősorban 

azon múlik, hogy a tanuló elkötelezett legyen a céljainak megfelelő tudás megszerzésében. 

A tanuló a távoktatás során köteles felvenni és folyamatosan tartani a kapcsolatot oktatójával a digitális 

munkarendben meghatározott módon, valamint köteles a kiadott feladatokat határidőre elkészíteni és 

beadni.  

A tanuló szülője/gondviselője, a tanuló távoktatásban történő akadályoztatása esetén köteles az akadá-

lyoztatás okát és időtartamát az osztályfőnök felé jelezni. A bejelentés történhet a szokásos módon 

(telefon, e-mail, Messenger üzenet, stb.), vagy az eKréta üzenetkezelő modulján keresztül. Orvosi és 

szülői igazolásokat elegendő digitális úton eljuttatni az osztályfőnöknek. 

Amennyiben a tanuló aktivitása nem megfelelő, és a határidős feladatot nem teljesíti a határidő lejártát 

követő 5 munkanapon belül, az oktató az eKréta rendszerben elégtelen érdemjegyet rögzít. Ha a tanuló 

előre bejelentett, alapos indok nélkül a tantárgyi csoportban egy héten keresztül nem elérhető, a kiadott 

feladatokat nem teljesíti, tanárával nem kommunikál, az oktató értesíti az osztályfőnököt. Az értesítést 

követően az osztályfőnök megkísérli felvenni a kapcsolatot a tanulóval és a szülővel/gondviselővel, 

valamint értesítést küld számukra a Kréta rendszeren keresztül. Azon tanuló esetében, aki két hét el-

teltével sem veszi fel a kapcsolatot oktatójával, illetve nem teljesíti a számára előírt feladatokat, az 

iskola postai úton értesítést küld a szülőnek/gondviselőnek.  
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7. A SZÜLŐ/GONDVISELŐ FELELŐSSÉGE A SIKERES ONLINE OKTATÁS MEGVALÓSULÁSA 

ÉRDEKÉBEN: 

 biztosítja gyermeke zavartalan felkészülését, 

 támogatja gyermekét, 

 figyelemmel kíséri gyermeke munkáját, 

 gyermeke érdekében együttműködik az oktatókkal és gyermeke osztályfőnökével. 

 

8. A SZAKMAI GYAKORLATOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A szakmai gyakorlati oktatást, beleértve a duális képzőhelyeken folyó szakmai oktatást, valamint a 

szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók képzését –a szakma jellegétől és a szükséges esz-

közöktől függetlenül– digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával 

elméletigényes tananyagelemek előtérbe helyezésével kell teljesíteni. Az iskola és a gyakorlati képző-

hely közösen dönt a digitális munkarend megszervezéséről.  

9. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK: 

Az oktató és a tanuló az előre felvett videó- és hanganyag, valamint az élő bejelentkezés útján történő 

távoktatást oktatói vagy megbízási jogviszonyban, valamint tanulói jogviszonyban foglalt kötelezett-

ségének teljesítése körében köteles végezni, ezért ennek megvalósítására és személyes adatainak keze-

lésére külön hozzájáruló nyilatkozatot nem kell tenni. 

Tilos az iskola oktatói és tanulói által készített kép- és hanganyagokat harmadik fél részére továbbítani, 

valamint tilos egyéb digitális tananyagokat a készítő engedélye nélkül harmadik fél részére továbbítani. 

Az ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után. 

Tilos az iskola oktatói és tanulói által készített kép- és hanganyagokat közösségi felületeken megosz-

tani, valamint tilos egyéb digitális tananyagokat a készítő engedélye nélkül közösségi felületeken meg-

osztani. Az ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után. 

 

Kaposvár, 2021. március 08. 

………………………………. 

Takács Szilvia 

igazgató  
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Humán munkaközösség 

A humán munkaközösség célkitűzése a digitális oktatás előkészítésével kapcsolatban kettős: egysze-

rűbb eligazodás és átláthatóbb feladatok. 

Megállapodtunk, hogy a Google Classroom (a Google osztálytermi megoldása, applikációként a ta-

nulók a telefonjukon is követhetik a felületet) és a Kréta felületein adunk tájékoztatást a tanulóknak a 

napi órarendnek megfelelően. A rendszeres munkarend kialakítása kiemelt feladatunk. 

Néhány esetben kiegészítésként használjuk az alábbi platformokat: Redmenta (feladatlapkészítő alkal-

mazás), Discord (az online játékosvilágból érkezett, így a diákok számára ismert szolgáltatás), Face-

book, Messenger, Skype és e-mail. 

Az előkészítés során begyűjtöttük a diákok és szülők elérhetőségét. A hatékonyság szempontjából ki-

emelten fontos a szülők informálása, ezért megadjuk a diákok és a szülők számára, hogy mikor va-

gyunk elérhetőek. 

A kommunikációs csatornákon keresztül megjelöljük az adott feladathoz tartozó elvárásainkat. A Kréta 

rendszerben rögzítjük a házi feladatok menüpont alatt, hogy hol jutnak a tanulók a tananyaghoz, és mit 

kérünk tőlük számon. Minden esetben megjelöljük a határidőt. 

 

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉG  

NÉV TANTÁRGYAK KAPCSOLATTARTÁS 

Báthy György 
történelem, társadalomisme-

ret 
Google Classroom, Kréta 

Bognár Barbara 

magyar nyelv és irodalom, 

társadalomismeret és kom-

munikáció, tanulásmódszer-

tan tantárgy gondozása 

Google Classroom, Kréta 

Dévényi Judit 
kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 

Google Classroom, Kréta, 

Messenger 

Dakos István 
kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 
Google Classroom, Kréta 

Élő Barbara 

magyar nyelv és irodalom, 

kommunikáció - magyar 

nyelv és irodalom 

Google Classroom, Kréta, 

Redmenta 

Fajtai Piroska 

magyar nyelv és irodalom, 

történelem, kommunikáció - 

magyar nyelv és irodalom, 

kommunikációs gyakorlatok 

Google Classroom, Kréta 

Kelemen Tibor 
történelem és társadalomis-

meret 
Google Classroom, Kréta 

Kiss Ernő 

magyar nyelv és irodalom, 

történelem, kommunikáció - 

magyar nyelv és irodalom, 

Google Classroom, Kréta, 

Skype 
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kommunikáció, tanulásmód-

szertan 

Kolozsiné Keresztes Éva 
magyar nyelv és irodalom, 

társadalom és kommunikáció 

Google Classroom, Kréta, 

Facebook 

Kránicz Tünde 

magyar nyelv és irodalom, 

etika, kommunikáció - ma-

gyar nyelv és irodalom, 

emelt magyar 

Google Classroom, Kréta, 

Discord, Messenger 

Lévai Tamás könyvtár 
e-mail, a munkaközösség 

honlapja 

Nagy Nikolett 

történelem; társadalomisme-

ret; történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

emelt történelem 

Google Classroom, Kréta, 

Discord, Facebook 

Nyári Milán vizuális kultúra Google Classroom, Kréta 

Rohn Róbertné könyvtár e-mail 

Takács Szilvia történelem Google Classroom, Kréta 

Varga Andrea Éva 

történelem, történelem és 

társadalomismeret, társada-

lomismeret 

Google Classroom, Kréta, 

Facebook, e-mail 

 

Feladataink a rendkívüli helyzethez kapcsolódnak: 

1) Tudatosítjuk a tanulókban és a szülőkben is, hogy a tankönyvek letölthetők: 

https://www.nkp.hu/okostankonyvek 

2) Megjelöljük a digitális oktatási tartalmak elérhetőségét. Munkaközösségünk a már kipróbált és ta-

nulást támogató segédanyagokat, tananyagokat használ: 

 Nemzeti Köznevelési Portál (letölthető tankönyvek, digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok) 

https://www.nkp.hu/ 

 Magyar Elektronikus Könyvtár (szépirodalmi művek) https://mek.oszk.hu/ 

 A Mozaik Kiadó  honlapja (ingyenes) https://www.mozaweb.hu/ 

 Nemzeti Filmarchívum (magyar filmek, filmrészletek) https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek 

 Videotanár (tananyagot feldolgozó videók) http://videotanar.hu/ 

 M5 kulturális csatorna (oktatási műsorok)  https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/ 

 Zanza tv (kisfilmekben magyarázza el a tantárgyak legfontosabb témáit) https://zanza.tv/ 

 Okosdoboz (a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfej-

lesztő játékok) http://www.okosdoboz.hu 

3) Ismertetjük az érettségi vizsga részletes követelményeit. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

  

https://www.nkp.hu/okostankonyvek
https://www.nkp.hu/
https://mek.oszk.hu/
https://www.mozaweb.hu/
https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek
http://videotanar.hu/
https://mediaklikk.hu/digitalisoktatas/
https://zanza.tv/
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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Reál munkaközösség 

 

A munkaközösség a tananyagban az előrehaladást a tanmeneteknek megfelelően végzi, a számonkérés 

lehetséges formáira az online felületek nyújtotta segítséget is igénybe fogja venni. A tanulókkal való 

kapcsolattartás formája, a tananyagfeltöltés helye a következők: Google Classroom, Kréta, Facebook 

csoport, Messenger csoport. 

Az előremenetel a Krétában a Házi feladat rovatban kerül rögzítésre. Ugyanitt az elvégzendő tananyag, 

gyakorló feladatok is feltüntetésre kerülnek. A tanulók számára ugyanitt rögzítjük a tananyag elérhe-

tőségének helyét. 

A munkaközösség biztosítja azokat az időszakokat, amikor a tanulók az online felületeken keresztül 

interaktív támogatást kapnak tanulásukhoz. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Demeter László Google Classroom, Facebook csoport 

2. 
Dr. Bögölyné Róber Ju-

dit 

Gmail, Google Drive, Google 

Classroom 

3. Ferka Gabriella Google Classroom 

4. Győrfi- Bátori Enikő 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

5. Laki Piroska 
Google Classroom, Skype www.piro-

szuzmo.lapunk.hu 

6. Molnár Imre 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

7. Nemes Zoltán Google Classroom, Gmail  

8. Németh Géza 
Google Classroom, Gmail, Facebook 

csoport 

 

  

http://www.piroszuzmo.lapunk.hu/
http://www.piroszuzmo.lapunk.hu/
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Idegen nyelvi munkaközösség 

A különböző tantárgyak esetében (projekt óra, szakmai angol, angol nyelv, foglalkoztatás) a heti óra-

rendnek megfelelően adunk feladatokat a diákoknak, amelyeknek elérhetőségét a megadott kommuni-

kációs csatornán (elsősorban Google Classroom oldalán, Messenger, Facebook csoportokban és e-

mailben) keresztül, megjelölve az adott feladathoz tartozó elvárásainkat. Mindkettőt a Kréta rendszer-

ben is rögzítjük a Házi feladatok menüpont alatt, továbbá a Haladási napló részhez az aktuális óra 

anyagát is. A digitális oktatás első részében (kb. 2 hét) a szóbeli kapcsolattartás, feladatok helyett olyan 

jellegű projektfeladatokat adunk, amelyek a szóbeli feladatokhoz, témákhoz segítséget nyújtanak. Bár 

már számos hasznos, a digitális tanulást elősegítő programot osztottak meg a nyelvoktatással foglal-

kozó kollégák, megállapodtunk, hogy mindenki a habitusának és az IKT tudásának megfelelő módsze-

reket használjon elsőként, majd a többit menet közben elsajátítja, csiszolja.  

Amennyiben a körülmények szükségessé teszik, átállunk az olyan IKT technikák alkalmazására, ame-

lyek lehetővé teszik a verbális kommunikációt két-vagy több fél között, továbbá a hatékony magyará-

zatot, gyors és objektívnek mondható számonkérést. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Baloghné Vadász Réka  
Google Classroom, Messenger csoport, 

Messenger 

2. Kovács Gabriella  Google Classroom, Messenger 

3. Csabai Ildikó Email, Google Classroom 

4. Dobai Ákos 
Google Classroom, Messenger, Facebook csopor-

tok, Microsoft Teams 

5. Havrillay Lívia  Messenger, Facebook csoportok 

6. Helber Mariann Google Classroom, Facebook csoport, Messenger 

7. Horváth Jenő Google Classroom, Discord, Moodle, KRÉTA 

8. Inkeiné Kraliczki Zsófia  
Google Classroom, Facebook és Messenger csopor-

tok 

9. Jakubecz Ádám Google Classroom, e-mail 

10. Kovács Ágnes Google Classroom, Facebook csoportok, Messenger 

11. Kulcsár József Google Classroom, Facebook, Messenger csoportok 

13. Ress-Müller Barbara  Google Classroom, Facebook csoportok 

14. Szőke Tímea Facebook/Messenger csoportok 

15. Tamás Nikolett Messenger, Facebook csoportok 

16. Vágner Krisztina  Google Classroom, Messenger, Facebook 
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Testnevelés – természettudomány munkaközösség 

A munkaközösség esetében elméleti és gyakorlati tanórák is vannak. 

Az elméleti tantárgyak esetében az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk: 

- Sportismeretek érettségi tantárgyak esetében a heti órarend ritmusában adunk feladatot a gyer-

mekeknek. A tanulóknál ezen tárgyak esetében továbbra is követelmény marad a füzetvezetés, 

amelyet elektronikus úton ellenőrzünk (fotó, szkennelés formájában). 

- A KRÉTA rendszerben rögzített házi feladatokat a tanári utasítás szerint PPT vagy Word do-

kumentum formájában is készíthetik a tanulók. 

- A kapcsolattartás és a feladatok kiadása, azok ellenőrzése a KRÉTA rendszerben és a Google 

Classroom szolgáltatásain keresztül valósul meg. 

Gyakorlati testnevelés esetében az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk: 

- A tanulók heti rendszerességgel kapnak feladatot a kollégáktól. 

- A testnevelés elméleti tananyagain kívül (sportági ismeretek, sport- és olimpiatörténet, testne-

velés elmélet) mozgásos tevékenységre is ösztönözzük a tanulókat, elsősorban otthon végez-

hető gyakorlatok formájában. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Antal Andrea Google Classroom, KRÉTA 

2. Deák Zsuzsanna Google Classroom, KRÉTA 

3 Kulcsár József  Google Classroom, KRÉTA 

4. Nagy Noémi Google Classroom, KRÉTA 

5. Okos Balázs Google Classroom, KRÉTA 

6. Retter Tamás Google Classroom, KRÉTA 

7. Solyom Gábor  Google Classroom, KRÉTA 

13. Somi Attila Google Classroom, KRÉTA, Discord 

8. Spilák Szilveszter Google Classroom, KRÉTA 

9. Stoff Dóra Google Classroom, KRÉTA 

10. Stromájer Gábor Google Classroom, KRÉTA 

11. Szemen Gábor Google Classroom, KRÉTA 

12. Takács Éva Google Classroom, KRÉTA 
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Gépészeti – specializált gép- és járműgyártás munkaközösség 

A munkaközösség tagjai egyetértettek abban, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel a távokta-

tásban egységesen a Google Classroomot választja a feladatok kiadásának csatornájául. Ennek érdek-

ében összegyűjtöttük a tanulók gmail címét.  A tanulókkal való egyéb kapcsolattartás, ha szükséges 

Messenger, illetve Facebook csoportokban zajlik. 

A feladatok kiírását a Kréta „Házi feladat” menüpontjában is rögzítik a munkaközösség tagjai. 

A műhelygyakorlatokat elméleti részét projektmunkában végzik el a tanulók, amit majd tömbösítve a 

vészhelyzet feloldása után gyakorlatban is abszolválnak. 

 

Ssz. Tanár Kapcsolattartás módja 

1. Bödő Krisztián Péter Google Classroom, E-Kréta 

2. Fisli István Google Classroom, E-Kréta 

3 Hajgató Sándor Google Classroom, E-Kréta 

4. Kiss János Google Classroom, E-Kréta 

5. Illés Tibor Google Classroom, E-Kréta 

6. Kontra Roland Google Classroom, E-Kréta 

7. Kovencz András Google Classroom, E-Kréta 

8. Krénusz Ernő Google Classroom, E-Kréta 

9. Molnár Magdolna Google Classroom, E-Kréta 

10. Nyári Milán Google Classroom, E-Kréta 

11. Petes L. Tamás Google Classroom, E-Kréta 

12. Reiter Gyula Google Classroom, E-Kréta 

13. Szabó Zsolt Google Classroom, E-Kréta 

14. Számel Róbert Google Classroom, E-Kréta 

15. Szelechman Zoltán Google Classroom, E-Kréta 

16. Tajnafői Sándor Google Classroom, E-Kréta 

17. Tóth Róbert Google Classroom, E-Kréta 
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Elektronika és elektrotechnika – informatika és távközlés munkaközösség 

A különböző tantárgyak esetében a heti órarendnek megfelelően adunk feladatokat a diákoknak, a Go-

ogle Classroom segítségével. Emellett a Kréta rendszerben is rögzítjük a „Házi feladatok” menüpont 

alatt, továbbá a „Haladási napló” részhez az aktuális óra anyagát írjuk. A gyakorlati órák esetében 

jelenléti oktatás zajlik, jelenlétet nem igénylő tantárgyak esetében pedig projekt feladatot adunk a diá-

koknak. A kapcsolattartás minden kolléga esetén a classroom.google.com alkalmazáson keresztül tör-

ténik. 

 

Kollégiumi nevelés: 

A kollégium előreláthatólag március 8. és április 6. között zárva tart.  

 

Fejlesztő foglalkozások (SNI/BTMN): 

A gyógypedagógusok a foglalkozások ütemében digitálisan juttatják el azokat az anyagokat a tanulók-

nak, melyekkel segítséget tudnak nyújtani nekik tanulásuk hatékonnyá tételében. 

Tanulásmódszertani ajánlásokat készítenek a tanulók számára, interaktív online konzultációra is lehe-

tőséget biztosítanak. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

Vezetői ügyelet 

2021. március 8. – április 6. között 

Dátum Nap Ügyeletes vezető 

március 8. hétfő Zsom János igazgatóhelyettes 70/431-2155 

március 9. kedd Takács Szilvia igazgató 30/760-8005 

március 10. szerda Horváth Jenő igazgatóhelyettes 30/551-1960 

március 11. csütörtök Széki Tibor igazgatóhelyettes 30/300-7293 

március 12. péntek Ferka Gabriella igazgatóhelyettes 30/573-5151 

március 16. kedd Széki Tibor igazgatóhelyettes 

március 17. szerda Horváth Jenő igazgatóhelyettes 

március 18. csütörtök Takács Szilvia igazgató 

március 19. péntek Zsom János igazgatóhelyettes 

március 22. hétfő Zsom János igazgatóhelyettes 

március 23. kedd Széki Tibor igazgatóhelyettes 

március 24. szerda Ferka Gabriella igazgatóhelyettes 

március 25. csütörtök Fisli István igazgatóhelyettes 30/560-4907 

március 26. péntek Fisli István igazgatóhelyettes 

március 29. hétfő Horváth Jenő igazgatóhelyettes 

március 30. kedd Ferka Gabriella igazgatóhelyettes 

március 31. szerda Fisli István igazgatóhelyettes 

április 1. csütörtök tavaszi szünet (Takács Szilvia igazgató) 

április 6. kedd tavaszi szünet (Takács Szilvia igazgató) 

 

Kaposvár, 2021. március 8. 

 Takács Szilvia 

 igazgató 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium SZFHÁT/36453/2021-ITM Egyedi Minisz-

teri Határozata (szakképző intézmények működését érintő egyes vészhelyzeti intézkedések-

ről) alapján a tantermen kívüli digitális munkarendre vonatkozó eljárásrendünk az aláb-

biak figyelembe vételével módosul: 

 

1) 2021. március 8-tól 2021. április 7-ig a közismereti és szakmai oktatás kizárólag online 

módon, digitális formában valósul meg és a kollégiumok is zárva tartanak. 

2) Az adott időszakban az iskolai szakmai gyakorlati oktatás és a duális képzés digitális 

munkarendben történik. 

3) Az online óratervek tartalmazzák a konzultációs, felzárkóztató, számonkérő foglalko-

zásokat is. 

4) Az érettségire, szakmai vizsgára készülő tanulók esetén biztosítjuk az online konzultá-

ció lehetőségét. 

5) A járványügyi szabályok betartása mellett az oktatók továbbra is használhatják az iskola 

infrastruktúráját, de a tanulók személyes megjelenésre nem kötelezhetők. 

6) 2021. március 8 – 2021. április 7-e között ágazati vizsga nem szervezhető. 

7) A tanulói ösztöndíjak folyósítása érdekében a tanulók online oktatásban való jelenlétét, 

valamint a tanórákat és a házi feladatokat napra készen, folyamatosan dokumentálni kell 

a Kréta-rendszerben. 

8) Az adott időszakban a hatékony szakképzési alapfeladatellátás és a digitális munkarend 

zavartalan lebonyolítása érdekében az intézmény vezetője és egyik helyettese munka-

napokon, munkaidőben az iskolában tartózkodik. 
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Feladat megne-

vezése 
Feladat tartalma Eszköz Módszer Ütemezés Felelős Ellenőrzést végző 

Tájékoztatás 

 az iskola dolgozói részére 

KRÉTA-rend-

szer, facebook 

zárt csoport, hon-

lap, email, tele-

fon 

rövid szöveges in-

formáció megjele-

nítése 

bejelentést köve-

tően azonnal 

Döméné L. Kata-

lin ig., Máté Attila 

rendszergazda 

  

diákok, szülők részére elsőd-

leges tájékoztatás 

KRÉTA-rend-

szer, facebook, 

honlap 

rövid szöveges in-

formáció megjele-

nítése 

bejelentést kö-

vető reggel ill. 

Centrum tájékoz-

tatását követően 

Döméné L. Kata-

lin ig. Máté Attila 

rendszergazda 

  

diákok, szülők részére egyéb 

tájékoztatási csatornák 

fb. zárt csoport, 

email, telefon, 

hivatalos levél 

rövid szöveges in-

formáció megjele-

nítése 

új munkarend be-

vezetésének első 

napján - majd fo-

lyamatosan 

osztályfőnökök Döméné L. Katalin 

Munkaértekezlet 

oktatóknak:                                           

- munkarend, tanrend megha-

tározása, beosztása,                     

- iskola nyitva tartása,                               

- tananyagok felosztási mód-

jának egyeztetése,                                               

- a tanyagok továbbításának 

módja,                                                           

- ellenőrzés, számonkérés 

módjának megbeszélése,                             

- kapcsolattartás iskolával, 

egymással 

hivatalos tájékoz-

tató dokumentu-

mok felhaszná-

lása 

szóbeli tájékozta-

tás 

 

 

 

 

új munkarend be-

vezetésének első 

napján  

Döméné L. Kata-

lin ig. 

  

 

 

 

 

 
technikai dolgozók:                

- munkarend, munkabeosztás                                          

- iskola nyitva tartása,                                             

- napi feladatok meghatáro-

zása,  
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Duális képzőhe-

lyek értesítése 
elsődleges tájékoztatás 

facebook, hon-

lap,  

rövid szöveges in-

formáció megjele-

nítése 

Centrum tájékoz-

tatása után 

Döméné L. Kata-

lin ig., Máté Attila 

rendszergazda 

  

telefon 
szóbeli tájékozta-

tás 

új munkarend 

első reggelén 

Lempel Attiláné 

ig. h. 

Döméné L. Katalin 

ig. 

Tanulók elérhe-

tőségeinek össze-

gyűjtése  

A tanulóktól az osztályfőnö-

kök információt gyűjtenek az 

email címekről, telefonszá-

mokról, internettel való ren-

delkezésről 

KRÉTA,                                 

facebook zárt 

csoportok 

online adatgyűjtés 

vagy telefonos 

kapcsolatfelvétel 

új munkarend 

első napján 
osztályfőnökök 

Perák Veronika    

ig. h. 

Osztályok tan-

rendjének össze-

állítása 

- Minden osztály esetében 

meghatározásra kerül mely 

napokon, melyik tantárgyak 

tananyagainak továbbítására 

kerül sor, illetve mely napo-

kon vannak az online órák a 

Google Meet-rendszeren ke-

resztül.  

- Jelen időszakban a kiscso-

portos jelenléti felkészítő/fel-

zárkóztató/korrepetáló fog-

lalkozások biztosítása az is-

kolában nem lehetséges 

  

osztályonként, 

szakmánként 

egyeztetés az 

érintett oktatókkal  

új munkarend 

első napján 

osztályfőnökök, 

oktatóok 

Czimbalek Ottó    

ig. h. 

Iskola fertőtle-

nítő nagytakarí-

tása 

Az egész iskola fertőtlenítő 

nagytakarításának elrende-

lése 

  
szóbeli tájékozta-

tás 

új munkarend 

első napján 

Kósz Józsefné 

gazd. ügyintéző 

Döméné L. Katalin 

ig. 

Oktatók belső to-

vábbképzése 

Az online oktatásra kiválasz-

tott módszer ismételt bemu-

tatása, segítségnyújtás az ok-

tatók részére 

IKT eszközök interaktív előadás 
új munkarend 

első napján 
Máté Attila 

Döméné L. Katalin 

ig. 

Digitális felület 

alkalmazása 

Az online oktatásra kiválasz-

tott módszer alkalmazása 
IKT eszközök   

új munkarend 

első napjától fo-

lyamatosan 

oktatók 
Czimbalek Ottó 

ig.h. 
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Digitális tan-

anyagok kidolgo-

zása 

A tanulóknak küldendő tan-

anyagok, feladatlapok, tesz-

tek….stb.  összeállítása, kül-

dése 

IKT eszközök online módon folyamatos oktatóok 
Czimbalek Ottó 

ig.h. 

Diákok, szülők 

tájékoztatása  

Az aktuális, friss informá-

ciók megosztása  

facebook, hon-

lap, KRÉTA, te-

lefon, fb. zárt 

csoport 

elektronikus üze-

net, szóbeli kiegé-

szítés 

folyamatos 

Perák Veronika 

ig.h., Máté Attila 

rendszergazda 

Döméné L. Katalin 

ig. 

Dolgozókkal 

napi kapcsolat-

tartás, informá-

ciók továbbítása 

A legújabb ismeretekről tájé-

koztatás, feladatok meghatá-

rozása 

fb. zárt csoport 

és telefon, email 

elektronikus üze-

net 
folyamatos 

Döméné L. Kata-

lin ig. 
  

Tananyagok ta-

nulók általi fel-

dolgozásának se-

gítése 

Az elküldött tananyagok fel-

dolgozásához, megértéséhez 

az oktatók segítséget nyújta-

nak, ehhez az oktatók elérhe-

tőségéről adatbázis készítése, 

majd ennek továbbítása a ta-

nulókhoz 

telefon, email,  

fb. zárt csoport 
  folyamatos oktatók 

Döméné L. Katalin 

ig.                                         

Perák Veronika 

ig.h. 

Oktató munka-

végzésének el-

lenőrzése 

Az elvégzett munka ellenőr-

zése a KRÉTA és a Google 

Classroom csoportokon ke-

resztül történik 

kurzuskódok 
csoportokba belé-

pés 

folyamatos, szú-

rópróbaszerűen 
oktatók 

Döméné L. Katalin 

ig.                    

Czimbalek Ottó 

ig.h.  
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1.)  Tanulók tanulmányi előrehaladása 

1.1. 

tananyagok elküldése: a tanrendnek megfelelően heti beosztással minden 

oktató gondoskodik a tanyagok elküldéséről és naponta 8-14 óra között ren-

delkezésre áll az ismeretek feldolgozásához telefonon, emailen.                                                                                                                            

Az iskolai és a duális szakmai gyakorlati képzésben résztvevő tanulók eseté-

ben - a képzőhelyek és az iskola egyeztetése alapján – online módon, digitális 

tanrend szerint történik a gyakorlati ismeretek átadása. 

1.2. 

a tanuló előrehaladásának ellenőrzése: az új tananyag küldése előtt az oktató 

ismétlő kérdéseket továbbít a tanulók részére, illetve online ismétlő kérdések-

kel ellenőrzi a korábban feldolgozott tananyagot. 

 

1.3. 
ellenőrzés gyakorisága: az oktatók által heti rendszerességgel a tantárgynak 

megfelelő időbeosztáskor 

1.4. 

értékelés formái, munkavállaló eszközök, módszerek:                                                                                                               

az oktatónak elektronikus úton továbbított feladatlapok visszaküldése; online 

tesztek kitöltése; házi dolgozatok készítése; otthoni projektmunkák készítése, 

leadása,  pl. gyakorlati feladatok megoldása festőknél, pincéreknél, cukrá-

szoknál; videótelefonálás segítségével szóbeli feleltetés (végzős tanulóknál);                                                           

munkafüzetben kijelölt feladatok megoldásának lefényképezése, megküldése;                                                                   

1.5. 
értékelés gyakorisága: tantárgyanként az oktató által meghatározott beosztás-

sal 

1.6. 

tantárgyi követelmények teljesítésének feltételei:                                                         

aktív közreműködés a digitális munkarend szerinti oktatásban;                                                   

az oktató által meghatározott számú érdemjegy – minimum 3 - elérése, produ-

kálása  

  

2.)  Oktatók munkavégzése: 

2.1.  

munkavégzés formái: online órák megtartása a meet-rendszeren keresztül; tan-

anyagok összeállítása digitalizált formában, majd ezek továbbítása a tanrend-

ben meghatározott napon; A kiscsoportos (max. 5 fő) jelenléti felkészítő/fel-

zárkóztató/korrepetáló foglalkozások megtartása az iskolában nem lehetséges. 

2.2.  

munkavégzés rendje: tantermen kívüli, otthoni munkavégzés. vagy esetenként 

az iskolában kiscsoportos foglalkozások keretében zajló munkavégzés 
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2.3.  

munkavégzés beosztása: az összeállított tanrendnek megfelelően, illetve az 

előzetesen bejelentett kiscsoportos foglalkozások szerint, valamint munkana-

pokon 8-14 óra között rendelkezésre állás - tanulók részére segítségnyújtás, és 

egyéb iskolai feladatok ellátása céljából is, illetve kiscsoportos és igény szerint 

egyéni online konzultáció formájában. 

2.4  

KRÉTA-ban rögzítés: heti órarend szerint a tananyagok rögzítése, naprakész 

könyvelése, mivel a tananyagtartalmak a tanmenetek szerint kerülnek összeál-

lításra 

2.5.  

munkavégzés ellenőrzése: minden hétfőn a KRÉTA-felelős által, aki a köny-

velésben esetlegesen elmaradt oktatókat emailben és telefonon értesíti; a Go-

ogle Classroom csoportokban és a KRÉTA-ban szúrópróbaszerűen végzett 

igazgatói vagy szakmai igazgatóhelyettesi ellenőrzés 

  

3. 

Szülők/gondviselők értesítése a tanuló előmenetelével kapcsolatos problé-

máról 

3.1 

Az egyes tantárgyakból a tanuló online oktatásban való rendszertelen részvé-

tele miatt a probléma megjelenését követően 2 héttel (ismétlődése esetén 2 he-

tente) az oktató a KRÉTA-rendszeren és az iskolában használt egyéb tájékoz-

tatási formákon keresztül  (5. pont) értesítést küld az érintett szülőnek/gondvi-

selőnek 

3.2 

Az oktatói értesítést követően több tantárgyból inaktív vagy teljesen inaktív 

tanuló szülőjének/gondviselőjének az osztályfőnök a KRÉTA-rendszeren és 

az iskolában használt egyéb tájékoztatási formákon keresztül  (5. pont) a prob-

léma megjelenését követően 1 hónappal (a probléma ismétlődése, fennállása 

esetén még max. 1 alkalommal) értesítést küld. 

3.3 

A visszajelzés nélküli osztályfőnöki értesítést követően 1 héttel, valamint a 

probléma ismétlődése, fennállása esetén még max. 1 alkalommal az iskola 

igazgató által aláírt hivatalos levélben postai úton értesíti a szülőt/gondviselőt 

a fennálló problémáról. 

3.4 

Az iskola által postai úton kiküldött értesítéssel egyidőben a gyermek-és ifjú-

ságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot az érintett gyermekjóléti szolgálattal. 

A szülőnek kiküldött értesítést részükre is megküldi az iskola és a gyermekjó-

léti szolgálat munkatársának közreműködésével eljuttatja azt a szülőnek. 

  

4.)  

Oktatási mód: órarend helyett alkalmazott helyi online tanrend – mellékletben 

csatolva 
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5.)  Tájékoztatás formái  

  

szülők: KRÉTA-rendszer, facebook, honlap, telefon, hivatalos postai úton kül-

dött levél 

  

diákok: KRÉTA-rendszer, facebook, honlap, facebook zárt csoport, telefon, 

email 

  munkavállalók: KRÉTA-rendszer, facebook zárt csoport, email, telefon 

 

 

Nagyatád, 2021. március 8. 

 

 

Döméné Lajos Katalin 

igazgató 

 










