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1. Bevezetés
Intézményünk a 2020/2021-es tanévben az Innovációs és Technológiai Minisztérium által

kiadott  Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez
című dokumentum alapján működik.

Intézkedési  tervünk  tartalmazza  a  pandémiás  helyzet  különböző  fokozatai  esetén
megvalósítandó konkrét intézkedéseket. Az intézkedési tervet az intézmény a hivatalos weboldalán
teszi közzé. Amennyiben a vírushelyzet megváltozik és ez különböző intézkedések meghozatalát
követeli,  a  dokumentum  frissítésre  kerül,  a  konkrét  intézkedés  megnevezésével  és  hatályba
lépésének dátumával.

2. Az intézmény általános működése
Minden olyan diákkal és oktatóval szemben belső vizsgálat indul, aki az intézkedési tervben

foglaltaknak szándékosan nem tesz eleget. Ennek következménye lehet a tanuló oktatásból való
kizárása,  az  oktató  munkaviszonyának  megszüntetése.  A  vizsgálatot  az  iskola  vezetése  a
munkaközösség vezetők és az érintettek bevonásával folytatja le.

2.1. A tanév lezárása, rendezvények

Iskolánk hagyományos munkaformában kezdi  meg a tanévet.  Csak az iskolai  élet  részét
képező rendezvényeket tartunk meg – ahol lehet csökkentjük a kontaktusok számát (pl. június 4-i
megemlékezés: rádióműsor).

Az értekezletek számát minimalizáljuk a tanév során és arra kérjük a munkaközösségeket is,
hogy lehetőség szerint megbeszéléseiket, egyeztetéseiket, online formában tartsák. A szülőkkel való
kapcsolattartás esetén is az online formát preferáljuk, felkérjük az oktatókat és a szülőket, hogy
személyesen csak indokolt esetben egyeztessenek.

Az év végi osztályozó értekezletet online formában tartjuk.

2.2. A tanórák megtartása

A tanórák  többségénél  a  1,5  méteres  védőtávolság  nem tartható  a  termek  mérete  és  az
osztályok, csoportok magas létszáma miatt. Amennyiben a védőtávolság nem biztosított – a tanórán
résztvevőknek – maszk használata kötelező. A vezetés felhívja az oktatók figyelmét, hogy lehetőség
szerint  olyan  munkaformát  válasszanak,  amely  nem igényel  fizikai  kontaktust  a  résztvevőktől.
Kerülni  kell  a  csoportmunkát,  a vitát,  a  szerepjátékot  és  egyéb olyan munkaformákat,  amelyek
elősegítik a vírus terjedését.

A  gyakorlat  megkezdése  előtt  kötelező  a  szappanos  kézmosás  vagy  alkoholos
kézfertőtlenítés.

2.3. Szünetek

A  szünetekben  a  tanulók  érintkezését  minimálisra  kell  szorítani,  ennek  felelősei  a
folyosóügyeletesek.  Amennyiben  egy  diák  nem  tesz  eleget  a  folyóson  felügyelő  oktató
felszólításnak  igazgatói  figyelmeztetésben  részesül.  Többszöri  engedetlenség  esetén  fegyelmi
tárgyalásra kerül sor. A folyosóügyeletesek munkáját az iskola vezetése szúrópróbaszerűen ellenőrzi
a tanév során. Igazolatlan távollét esetén az oktató írásbeli figyelmeztetésben részesül, amennyiben
ez többször is előfordul, úgy munkaviszonya megszüntetésre kerül.
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Különösen ügyelni kell a közösségi helyek területén (mosdók, büfé, ebédlő).
A vezetőség felkéri az osztályfőnököket, hogy hívják fel a diákok figyelmét a szünetekben

való  távolságtartás  fontosságára  és  lehetőség  szerint  a  terek  minél  jobban  való  kihasználására,
beleértve ezzel az udvart és a zsibongót is.

2.4. Az ebédlő és a büfé használata

Az ebédlő és a büfé használatakor is be kell tartani a 1,5 méteres védőtávolságot. Ennek
érdekében mindkét helyen jelöléseket alakítunk ki a szabály betartásának megkönnyítése végett. Az
ételeket és italokat tanulóink csak maszkban vehetik át1, az étkezés megkezdése előtt ellenőrizniük
kell – szemrevételezéssel – a védőtávolság meglétét. A szabályok betartását a folyosóügyeletesek
biztosítják.

Az ebédlőt akiknek aznap gyakorlati órájuk van azok a műhelyszünetben, rajtuk kívül a 9. és
10. évfolyamos tanulók a nagyszünetben (1210÷1230), a többi évfolyam pedig bármely szünetben
látogathatja.

Aki tanórán a büfében tartózkodik első alkalommal igazgatói figyelmeztetéseben részesül,
többszöri szabályszegés esetén fegyelmi tárgyalás indul ellene.

2.5. A dohányzó használata

A dohányzót csak 18 éven felüliek használhatják érvényes dohányzó kártyával. A dohányzó
nyitva tartása: 905÷935; és 1210÷1250. Aki ezen időpontokon kívül a dohányzóban tartózkodik első
alkalommal  igazgatói  figyelmeztetésben  részesül,  a  szabály  többszöri  megszegése  fegyelmi
tárgyalást von maga után.

Amennyiben a dohányzóban a diákok nem tartják be a szükséges védőtávolságot (1,5 m),
kulturálatlan, iskolánkhoz méltatlan viselkedést tanúsítanak a dohányzó bezárásra kerül.

2.6. Folyosók, közösségi terek használata

A folyosókon  és  a  közösségi  tereinken  is  be  kell  tartani  a  1,5  méteres  védőtávolságot,
amennyiben ez nem biztosítható (pl. a folyosók nagy részén) maszk használata kötelező.

2.7. Számonkérések

A vezetés felhívja az oktatók figyelmét, hogy lehetőség szerint kerüljék a szóbeli feleltetést,
és az értékelésnél a hangsúlyt az írásbeli számonkérésekre, beadandó feladatokra, online tesztekre
helyezzék. A szóbeli feleltetést, témáját, és résztvevőit előre be kell jelenteni. Írásbeli számonkérés
esetén törekedjünk a saját eszközök használatára – amennyiben ez nem biztosítható az eszközöket –
használat előtt – fertőtleníteni kell. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan
javíthatók a higiénés szabályok betartásával.

Az  iskola  vezetése  felkéri  az  oktatótestületet,  hogy  az  utolsó  hetekben  teljesíthető
követelményeket állítson a diákság elé. A hangsúlyt a konzekvenciák levonására és a következő
tanév tervezésére célszerű helyezni. Fizikai képtelenség bepótolni a hátralévő időszakban a digitális
oktatás okozta hiányosságokat – az ehhez való feltétlen ragaszkodás kontraproduktív lehet. Az év
végi érdemjegy kialakításánál továbbra is a tanuló egész éves teljesítményét kell vizsgálnunk.

1 A kiadó személyzet is köteles maszkot viselni.
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2.8. Védekezés

Az ágazati ajánlás alapján szükséges fertőtlenítések előre elkészített jegyzőkönyvek alapján
kerülnek dokumentálásra.  Ennek kidolgozásáért  és a kitöltés folyamatos  ellenőrzéséért  a felelős
Visnyei Gábor. A vezetés heti értekezletein áttekinti a jegyzőkönyveket – hiányosság esetén azonnal
intézkedik.

A védekezéshez  szükséges  eszközök  listáját  az  iskola  igazgatója  továbbítja  a  Centrum
főigazgatójának,  ezen  eszközök  beszerzése  a  fenntartó  feladata.  Amennyiben  az  eszközöket  a
fenntartó nem tudja biztosítani, az iskola vezetése azonnali hatállyal dönt a digitális munkarendre
történő átállásról.

A védekezéshez szükséges eszközök mennyiségéről folyamatos leltárt kell vezetni. Ennek
dokumentálásáért felelős Visnyei Gábor. A vezetés heti értekezletein áttekinti a dokumentumokat, és
szükség  esetén  az  igazgató  tájékoztatja  a  főigazgatót  az  alacsony számú/mennyiségű  eszközök
beszerzéséről.  A tájékoztatást  úgy  kell  eszközölni,  hogy  a  beszerzésre  legalább  3  hét  álljon
rendelkezésre.

A vezetőség  felkéri  az  oktatótestület  tagjait,  hogy fordítsanak  különös  gondot  a  termek
rendszeres szellőztetésére. A gyakorlati oktatók az eszközöket a gyakorlatok megkezdése előtt, a
közösen  használt  eszközöket  a  gyakorlatok  során  az  átadások  között  –  lehetőség  szerint  –
fertőtlenítsék.

2.9. Az iskola látogatása

A  szakképző  intézmény  épületeit,  rendezvényeit,  foglalkozásait  kizárólag  a  járványügyi
készültségi  időszak  védelmi  intézkedéseiről  szóló  431/2020.  (IX.  18.)  Korm.  rendelet  5.  §  (1)
bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy
látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

A  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően  a  szakképző  intézmény  épületébe  való
belépéskor  lázmérés  kötelező  mind  a  tanulók,  képzésben  részt  vevők,  mind  az  oktatók  és  az
intézmény más  alkalmazottai  tekintetében.  Amennyiben valakinél  az  országos  tisztifőorvos  által
határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet,  vagy a fertőzésre utaló más jellemző
tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a
háziorvosával a kapcsolatot felvennie. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy
törvényes képviselőt haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása
azonnal nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy intézkedéséig.2

Az intézmény területén így nem tartózkodhat olyan személy,  akinél a COVID-19 tünetei
fennállnak,  vagy  a  megelőző  három  napban  fennálltak.3 Aki  ilyen  tüneteket  észlel  magán,
haladéktalanul hívja fel háziorvosát és kövesse az utasításait! Aki ilyen tüneteket észlel másokon,
azonnal értesítse az iskolaorvost és az iskola vezetését!

Hivatali ügyintézés4 esetén maszk használata kötelező, a fogadótér és a munkaállomások,
valamint  sorban állás  esetén  az  egyes  személyek  között  be  kell  tartani  a  védőtávolságot  –  ezt
jelzések fogják segíteni.

2 Beszúrva október 1-jén.
3 Tüneteket l. melléklet.
4 Tanulmányi iroda, gazdasági iroda, iskolatitkárság, stb.
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2.10. Korlátozások egyes tanórák esetén

Az  iskola  vezetése  elrendeli,  hogy  a  tanórán  kívüli  foglalkozások  (szakkörök,
korrepetálások, versenyfelkészítések) digitális munkaformában történjenek.

Az  iskola  vezetése  elrendeli,  hogy  a  mindennapos  testnevelés  heti  5  órája  minden
évfolyamon úgy kerüljön megszervezésre, hogy heti 3 óra hagyományos munkaforma, míg heti 2
órát digitális munkaforma keretében történjen.

2.11. Mulasztások a pandémiás időszak alatt

A járványhelyzetben ha csak lehet kerülni kell az utazást, személyes kontaktust igaz ez a
háziorvosi látogatásokra is – amennyiben lehetséges inkább telefonon célszerű konzultálni. Ez a
helyzet megnehezíti a hivatalos orvosi igazolások bemutatását. A korábbi 3 nap szülői igazolással
szemben a  2020/2021-es  tanévben az  osztályfőnökök saját  hatáskörükben döntik  el,  hogy ezen
felüli mértékben igazoltnak tekintik-e a szülő által az adott tanuló mulasztását.

3. A rendkívüli intézkedések elrendelésének rendszere
Az intézkedések szükségességéről az intézmény vezetősége határoz a heti rendszerességgel

megtartott értekezleteken – szükség esetén rendkívüli vezetőségi értekezleten.
Az intézkedéseket az intézmény igazgatója rendelheti el – az intézkedés hatályba lépéséhez

szükséges a Centrum főigazgatójának ellenjegyzése.

4. Lehetséges rendkívüli intézkedések
A  járványügyi  helyzet  fokozódása/mérséklődése  esetén  az  intézmény  az  alábbi

intézkedéseket hozhatja:
• Az osztályok és osztálycsoportok létszámának csökkentése.

➢ Pl.  a  létszám felezése  esetén  A héten  a  névsor  eleje,  B héten  a  névsor  vége  jön  az
iskolába  személyes  konzultációra.  A  tananyag  fennmaradó  része  digitális
munkaformában sajátítandó el.

• A testnevelés órák digitális munkarendben történő megtartása.
• A szakképző  évfolyamokon  lévő  nem szakmai  órák  (Foglalkoztatás 1,  Foglalkoztatás 2

Szakmai idegen nyelv tantárgyak) digitális munkaformában történő megtartása.
• A nem érettségi, vagy szakmai órák átstruktúrálása.

➢ Az órák egy részének megtartása online formában történik.
• Átállás bleanded learningre. Az órák egy részének megtartása online formában történik.
• Az elméleti  órák  digitális  munkarendben,  a  gyakorlatok  kis  csoportokban  hagyományos

munkarendben történő megtartása.
• Átállás – minden tanóra esetén – digitális munkarendre.
• Bármilyen  egyéb  intézkedést  az  operatív  törzs,  a  minisztérium,  az  NSZFH,  és/vagy  a

Centrum ajánlása/utasítása esetén.
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5. Bevezetett rendkívüli intézkedések listája

5.1. Hibrid oktatás

Intézményünk 2020. szeptember 21-től áttér  a hibrid oktatásra. A gyakorlati órák kivétel
nélkül meg lesznek tartva hagyományos munkarendben, az elméleti órák pedig kevert oktatásban
valósulnak meg.  Az új  órarend kialakításánál  arra  törekedtünk,  hogy egyszerre  minél  kevesebb
osztály  legyen  jelen  az  épületben,  így  csökkentve  ezzel  a  kontaktusok  számát.  Egy  osztály
(átlagosan) 3 napot tölt bent egy héten az iskolában. Az egyes tantárgyak órái kontakt és online
órákra bomlanak.5 A kontakt alkalmakon a tanulók hagyományos munkarendben vesznek részt az
oktatásban. Az online órákon az oktatóval történő előzetes megbeszélés szerint folyik a munka. Ez
lehet a kontakt órán kiadott feladat végrehajtása, vagy –  a Krétában megadott időpontban lévő –
jelenlétet igénylő digitális munkarendben történő oktatás.

5.1.1.Online órák

Amennyiben  a  1,5  méteres  védőtávolság  nem  tartható,  a  tantermi  tanórákon  a  tanulói
létszám csökkentése, megosztása megvalósítható úgy is, hogy a tanulóknak csoportonként, felváltva
a  tanítás  egy  része  online  módon,  önálló  otthoni  felkészüléssel  projektfeladatok  kiadásával
szervezhető meg. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő digitális eszközökkel az otthoni
felkészülés időszaka alatti feladatainak elkészítéséhez, ügyeleti rendszerben biztosítani kell számára
az iskola digitális eszközeinek használatát. Az online oktatás időtartamáról, és az online oktatásban
részt  vevők köréről  a  szakképző intézmény igazgatója,  szakképzési  centrum esetén  az igazgató
javaslatára a főigazgató a járványügyi hatóság ajánlásának figyelembe vételével dönt a fenntartó és
az NSZFH egyidejű értesítésével. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás során elsősorban az
elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket kell alkalmazni.

5.1.2.Digitális oktatás

November  11-től  iskolánk  áttért  a  digitális  oktatásra.  Felkértük  a  szakmai
munkaközösségeket,  hogy  nyilatkozzanak  arról,  hogy  a  gyakorlatok  digitális  formában  történő
megtartása  mennyire  hátráltatja  a  tanulók  szakmai  felkészülését.  Ez  alapján  az  informatika
ágazatban továbbra is minden gyakorlat online formában kerül megtartásra. A gépészet ágazatban
január 11-től, a villamos ágazatban február 1-től a gyakorlatok jelenléti oktatás mellett kerülnek
megtartásra. 

5.1.3.Jelenléti oktatás

Az  SZFHÁT/47809/2021-ITM  Egyedi  Miniszteri  Határozat  lehetőséget  biztosított  –  a
szakmai  vizsgák  zavartalan  lebonyolítása  érdekében  –  az  oktatás  digitális  formában  történő
folytatásához, amellyel az iskola vezetése 2021. május 21-ig élt is. Intézményünk 2021. május 25-
én visszatér a hagyományos, jelenléti oktatáshoz a honlapunkon és a Krétában található órarend
szerint.

5 Néhány tantárgy csak online alkalmat kap.
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6. Kötelező lázmérés
A  jogszabályi  rendelkezéseknek  megfelelően  –  2020.  október  1-jétől  –  a  szakképző

intézmény épületébe való belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők,
mind az oktatók és az intézmény más alkalmazottai tekintetében. Amennyiben valakinél az országos
tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb testhőmérséklet, vagy a fertőzésre utaló
más jellemző tünet jelentkezik, az intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell
távoznia és a háziorvosával a kapcsolatot felvennie. Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a
szülőt  vagy  törvényes  képviselőt  haladéktalanul  értesíteni  kell,  illetve  –  amennyiben  a  tanuló
otthonába  jutása  azonnal  nem  megoldható,  el  kell  különíteni  a  szülő  megérkezéséig  vagy
intézkedéséig.

7. Hitelesítés

.....................................
Szever László
mb. igazgató

.....................................
Novák Géza
főigazgató
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Melléklet

8. A COVID-19 tünetei

8.1. Általános tünetek

• köhögés;

• nehézlégzés, légszomj;

• láz;

• hidegrázás;

• izomfájdalom;

• torokfájás;

• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

8.2. Kevésbé gyakori tünetek 

• émelygés,

• hányás és/vagy 

• hasmenés.
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