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Iskolánk a 2020. évi CIX törvény, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet alapján 

2020. november 11-től digitális munkarendben működik. 

A járványügyi szabályok a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 

29.) Korm. rendelet és az ez alapján kiadott Egyedi miniszteri határozat alapján 2021. 

március 8-tól változnak. 

 

Elsődleges célunk a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- 

és jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés 

stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének 

megelőzése. 

 

 

1. Közismereti és szakmai elméleti oktatás 

1.1. A szakmai oktatásban a közismereti és a szakmai elmélet tanórákat kizárólag on-

line módon, digitális munkarendben szervezzük meg. 

1.2. Azoknak a tanulókat, illetve oktatókat, akik nem rendelkeznek az online oktatáshoz 

megfelelő eszközökkel vagy interneteléréssel, eszközök kölcsönzésével segítjük. 

1.3. Az iskola épülete nem zár be, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az oktatók 

az iskola infrastruktúráját továbbra is használhatják az oktatás során. 

1.4. Az érettségi vizsgára, illetve a szakmai vizsgára készülő tanulók számára online 

konzultációt biztosítunk.  

1.5. Az online tanórák az órarendet követik, a digitális tananyagok, házi feladatok a tanóra 

órarend szerinti idejében kerülnek ki a felületekre 

1.6. Az online oktatáshoz iskolai szinten egységes felületeket használunk: kapcsolattartás: 

KRÉTA, tananyagok, tesztek: KRÉTA, Google Classrom, Google Meet, Redmenta, 

Discord, ZOOM, Messenger. A szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra elsősorban 

az elektronikus levelezést, illetve a KRÉTA erre a célra szolgáló felületeit használjuk 

 

2. Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések szabályai 

2.1. A szakmai gyakorlati oktatást, beleértve a duális képzőhelyen folyó szakmai oktatást, 

digitális munkarendben szervezzük meg. 

 

3. A kollégium működtetésére vonatkozó szabályok 

3.1. 2021. március 8-tól a kollégium zárva tart.  
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