INTÉZKEDÉSI TERV
Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN
ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL1

Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől, módosítva: 2020. szeptember 10., 2020. október 1., 2020. október 14., 2020.
november 4., 2020. november 11. 2020. december 10.2021. január 9. 2021. január 30. 2021. február 7., 2021. február
17., 2021. február 21.,2021. február 28., 2021. március 8., március 20. 2021. március 29., 2021. április 7., 2021.
április 9. 2021. április 15.2021. április 16.napján.
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Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola
OM azonosító: 203053/007
8000 Székesfehérvár, Károly János utca 32.
Tel.: 06 – 22 / 505-222
Honlap: www.deaksuli-fehervar.hu
E-mail: fehervar@deak.axelero.net

Az intézkedési terv elkészítésének elsődleges szempontja a szakképzésben résztvevő személyek
élet-,egészségvédelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézmény stabilitásának
garantálása.
Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, irányelvek betartása mindenki számára
kötelező.
Az intézkedési terv az alábbi rendeletek, valamint a Felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért
felelős államtitkárság ajánlása alapján készült:


409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi
megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról



431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi
intézkedéseiről



478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről



479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi
intézkedésekről



A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről



SZFHÁT/100762/202-ITM Egyedi Miniszteri Határozat



A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm.
alkalmazhatóságának meghosszabbításáról



A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának
meghosszabbításáról



A Kormány 28/2021. (I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm.rendelet és más
kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról



A Kormány 26/2021. (I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről



A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. Rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről



SZFHÁT/28814/2021-ITM tájékoztató levél



A Kormány 80/2021. (II. 22.) Korm. rendelete a 2021. február 8. napjával kihirdetett
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról



A Kormány 85/2021. (II. 27.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet
módosításáról
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A Kormány 104/2021 (III.5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról
SZFHÁT/36453/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképző intézmények
működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
A Kormány 133/2021. (III.19.) Korm.rendelete a védelmi intézkedések egy héttel történő
meghosszabbításáról
A
Kormány
143/2021.(III.27.)
Korm.rendelete
a
védelmi
intézkedések
meghosszabbításáról
A Kormány 145/2021. (III.27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és a
szakképző intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt
rendkívüli szünet megszüntetéséről
A Kormány 146/2021. (III.27.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó
védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.3.) Korm.rendeletnek a köznevelési
intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsödei elllátásban foglalkoztatottak
koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról.
A Kormány 166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések
meghosszabbításáról
A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák
2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes
köznevelést érintő eltérő szabályokról
A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a
szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő
visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
SZFHÁT/46260-4/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképző intézmények
működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
SZFHÁT/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképzését folytató
intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők
szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021.tanév május-júniusi vizsgaidőszakában
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FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
a)
b)

Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni.
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti
Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

Felelős: gondnok, takarítók
c)

Felkészülve az előttünk álló rendkívüli feladatokra az alábbi munkacsoportokat hozzuk
létre:
•
Digitális munkacsoport
•
Oktatásszervezési munkacsoport
•
Egészségügyi munkacsoport

Felelős: az intézmény vezetése
A MUNKACSOPORTOK FELADATAI AZ ALÁBBIAK:
AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA

a)
a)

A szakképző intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja.
Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és
tünetmentes dolgozó vehet részt. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek,
az aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az
iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
1.sz.melléklet

Felelős: osztályfőnökök, szülők, oktatók
b)

c)

Az intézmény két bejáratát és az udvari kapuját is megnyitja a reggeli beérkezéskor és a
tanítás végén az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében. Érkezéskor
hőmérséklet ellenőrzésen kell átesni. Az intézmény bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítőt
minden belépőnek használnia kell. Az épületbe belépni csak maszkban lehet. 2020.
október 1-től a bejáratnál az érkező tanulóknak, dolgozóknak testhőmérséklet mérésen
kell átesniük. Az intézménybe csak az léphet be, akinek a testhőmérséklete nem haladja
meg a 37,8 C –ot. Abban az esetben, ha belépő testhőmérséklete meghaladja az előírt
hőfokot, a tanulót, dolgozót félre kell állítani, majd pár perc elteltével kontroll mérést kell
végezni. Amennyiben ekkor is magasabb értéket mérnek, a tanulónak/dolgozónak el kell
hagynia az iskola épületét. Kiskorú tanuló esetén, a tanulót el kell különíteni, és a szülőt
értesíteni kell. A tanuló hazajuttatásáról és a háziorvos felkereséséről a szülőnek kell
gondoskodnia.
Az intézménybe csak az iskola dolgozói, tanulói, valamint vizsgákra érkező tanulók és
vizsgáztatók léphetnek be. Hivatalos ügyintézést elektronikus formára kell korlátozni!
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Amennyiben az ügyintézés nem oldható meg elektronikus formában, pl. fegyelmi eljárás
a tanuló ellen, az ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben a maszk
viselése kötelező. Az intézményt ügyintézés céljából, csak előzetesen egyeztetett
időpontban lehet felkeresni. Az intézménybe hivatali ügyintézésből belépő látogatónak is
át kell esni a testhőmérséklet ellenőrzésen.
Felelős: portaszolgálat
EGÉSZSÉGÜGYI
KIALAKÍTÁSA

b)

a)

SZEMPONTBÓL

BIZTONSÁGOS

KÖRNYEZET

A személyes higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről
szükséges.

Ez magába foglalja a gyakori, szappanos kézmosást, vagy kézfertőtlenítést, a köhögési etikett
betartását, az arc felesleges érintésének elkerülését, valamint a szájat és orrot eltakaró maszk
használatára vonatkozó előírásokat.
Az online tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése kötelező (ha a tanuló az
intézményben vesz részt).
Felelős: tanulók, oktatók, technikai dolgozók
A közösségi terekben, a folyosókon amennyiben nem betartható a 1,5 méteres védőtávolság,
ezért az ott tartózkodás idején kötelező tanulóinknak a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
A szünetekben csak indokolt esetben lehetnek a tanulók a közösségi tereken.
Hivatali ügyintézés céljából érkezőknek a szakképző intézményben a maszk viselése, fertőtlenítés
kötelező. A mérőpontig jöhetnek az intézménybe.
Felelős: tanulók oktatók, technikai dolgozók
A

gyakorlati

órák

során a

csoportok váltása között

a tanműhelyekben/öltözőkben

felületfertőtlenítést kell végezni.
Felelős: gondnok, takarítók
A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, egyszerre annyi tanuló vegye
igénybe, amely esetben betartható a biztonságos távolságtartás. A mosdókat ellátjuk kézfertőtlenítő
folyékony szappannal, papír kéztörlővel.
A tanulók, dolgozók a személyes higiénéjük betartása érdekében használjanak saját
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fertőtlenítő folyadékot, fertőtlenítő kendőt a WC használat során.
Felelős: tanulók, oktatók.
Az esedékes, nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó rendezvények megtartása
nem engedélyezett.
Felelős: tanulók, oktatók.
A megfelelő fizikai távolságtartás betartása az intézmény területén belül rendkívül fontos a vírus
tovább terjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók
között 1,5 méteres távolságot kell tartan, melyet jól látható jelzéssel szükséges biztosítani.
Felelős: gondok, oktatók, tanulók, ügyeletes oktató
Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások nem javasoltak.
Felelős: tanulók, osztályfőnökök.
A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő hatású
kézfertőtlenítési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
Felelős: tanulók, oktatók, gondnok, technikai dolgozók
Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Valamennyi diákot, szülőt
tájékoztatjuk az iskola intézkedési tervéről és az abban megfogalmazott tevékenységeket
betartatjuk. Ennek érdekében a tanulóknak rendelkezniük kell saját szájmaszkkal, alkoholos/gél
alapú kézfertőtlenítővel, esetlegesen antibakteriális felülettörlővel.
Felelős: szülők, tanulók, oktatók
A tanulók ismerjék a köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor,
zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. Felelős: szülők,
tanulók, oktatók
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan
ügyelünk az intézmény tisztaságára. A technikai dolgozók tanórák alatt fertőtlenítő takarítást
végeznek a folyosókon és a szociális helységekben. A fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran
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érintett felületeket (ajtó-, ablak kilincsek, ablakpárkányok, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) fertőtlenítő szerrel letörlik, a folyosók padlóját minden
szünet után felmossák vírusölő hatású szerrel.
Felelős gondnok, technikai dolgozók
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz
biztosítása és azok viselése szükséges.
Felelős: gondnok, technikai dolgozók
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani
a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát
időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.
Felelős: oktatók, tanulók, technikai dolgozók
Fokozottan kell ügyelni az oktatási, sport, könyvtári létesítmények tisztaságára, megfelelő
fertőtlenítésére.
Felelős: gondok, takarítók
A megfelelő kéz-és felületfertőtlenítő szerek folyamatos rendelkezésre állásáról, beszerzéséről
gondoskodni szükséges. Ennek dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
Felelős: gondok, takarítók
A feladatok ellenőrzése napi rendszerességgel, takarítási jegyzőkönyvvel történik. Felelős:
gondnok.

b)

Preferáljuk az online szülői értekezleteket az online felületen keresztül.

A szükséges információk a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA),
emailben vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel
is eljuttathatók a szülőkhöz.
Felelős: osztályfőnökök, oktatók.
A járványügyi válsághelyzet időtartama alatt, az intézményben és annak telephelyein, csak és
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kizárólagosan a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola nevelésioktatási tevékenységei bonyolódhatnak le. Külső szervezetek, bérlők nem folytathatnak semmiféle
tevékenységet.
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyezünk el, melynek használatára
felhívjuk az iskolahasználók figyelmét.
Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét, alaposan mosson kezet (a tanulók
esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
Az intézményben lázmérés, hőkamerás ellenőrzés zajlik.
Felelős: tanulók, oktatók

c)

ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A tanulók csak és kizárólag a termekben étkezhetnek, a közösségi tereken nem.
Büfé előtti sorban állás esetén a védőtávolságot be kell tartani.
Felelős: oktatók, tanulók, technikai dolgozók
Az étkezések során mindenki a saját evőeszközeit és poharát kell, hogy használja. Majd használat
után gondoskodik azok tisztításáról, fertőtlenítéséről.
Felelős: oktatók, tanulók, technikai dolgozók

d)

ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra
vonatkozó szabályokat szükséges betartani. 2020. november 11 -2020. december 11- között a
szűrővizsgálatokat felfüggesztjük.
Felelős: iskolai védőnő, osztályfőnökök

e)

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

a) Ha a tanuló az online oktatás ideje alatt az online konzultációkon nem vesz részt, vagy legalább
3 feladatot nem végez el, akkor az oktató adott hét péntekén jelzi az osztályfőnöknek.
b) Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba
tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi
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megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy
például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt
bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak
tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén
időszakára.
c) Betegség után a tanulók csak orvosi igazolással, negatív koronavírus teszttel léphetnek be az
intézmény területére. Felelős: oktatók, osztályfőnökök. Ezen időszakban a tanuló az otthona
elhagyása nélkül, az oktatókkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt
vehet az oktatásban. Felelős: oktatók, tanulók, szülők
d) A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges
eljárni. Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes
a)

b)

Amennyiben a tanulón a gondviselő otthon a vírusfertőzés tüneteinek valamelyikét
tapasztalja, a tanulót nem engedheti iskolába, addig, míg meg nem gyógyult. A tanuló az
iskolát csak egészségesen (orvosi igazolás birtokában) látogathatja újra.
Amennyiben a tanuló, az iskolában tartózkodás ideje alatt tapasztalja a vírusfertőzés
valamelyik tünetét, úgy mielőbbi ellátását és hazajutását a szülő köteles megoldani, és a
tanuló az iskolába csak egészségesen (orvosi igazolás birtokában) jöhet újra.

Felelős: oktatók, tanulók, szülők
f) TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
a) Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni az intézmény orvosi szobájába, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel
kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi
gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
b) A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
Felügyelő lehet: osztályfőnök, oktató, technikai dolgozó.
c) Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
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rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve
a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
d) A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással és
negatív koronavírus teszttel térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
e) Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet
miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
f) Amennyiben a dolgozó esetében felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy
megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos
jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
g) A dolgozó az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással és
negatív koronavírus teszttel térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.

1. TANULÓ FELÜGYELET BIZTOSÍTÁSA
a)

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben elrendelésre kerül az online oktatás, a
gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Szükség
esetén, kis létszámban a kollégiumban a lakhatás, és a tanulás megoldható.

Felelős: oktatók, tanulók, szülők
SZAKMAI GYAKORLATOK, GYAKORLATI KÉPZÉSEK

2.
a)

A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra az általános higiénés
rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos
kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. Ezek feltételeit a gyakorlati helyen biztosítani
kell. Amennyiben a gyakorlati helyen, a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk
használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.

Felelős: oktatók, tanulók, technikai dolgozók.
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b)

A gyakorlati képzés ideje alatt az oktató kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni
védőeszköz- használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a
gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.

Felelős: oktatók, tanulók.
c)

A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorló helyeken is be kell
tartani.

Felelős: oktatók
d)

A szakmai gyakorlatot tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni.

A jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell megszervezni.
A jelenlétet igénylő gyakorlati foglalkozásokon kötelező a maszk, vagy más, azzal egyenértékű
egyéni védőeszköz viselése.
A csoportok úgy kell megszervezni, hogy a tanműhelyben biztosított legyen a 1,5 méteres távolság.
A csoportok egymástól elkülönítve használják az öltözőt és a mosdót.
A jelenléti foglalkozásokon kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A lázmérés továbbra is kötelező.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLÁS RENDJE

3.
a)

Számonkéréseken kizárólag egészséges, tünetmentes oktató és tanuló vehet részt. Szóbeli
számonkérést a járványügyi előírások betartásával bonyolítjuk le.

Felelős: oktatók, tanulók.
b)

Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés
szabályok betartásával.

Felelős: oktatók, tanulók
4.

ONLINE OKTATÁS TÁMOGATÁSA

a) Online oktatás alkalmazása a Deák iskolában
Az online oktatás elsődleges platformja a Kréta rendszer (DKT).
Kiegészítő platformként minden osztályfőnök létrehozza a classroom felületet, melybe
meghívja az osztályban tanító oktatókat és a tanulókat.
Minden oktató, tanuló rendelkezik suite-os email címmel, azzal lehet őket meghívni az adott
“osztályterembe”.
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b) Eljárásrend:
Az online oktatás a 484/2020 (XI.10.) korm. rendeletnek megfelelően 2020.11.11-2020.12.11.
között zajlik.
A SZFHÁT/100762/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat alapján (2020. november
10.)
A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának
meghosszabbításáról alapján az online oktatás 2021. február 1-ig tart.
A Kormány 28/2021. (I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések

második

üteméről

szóló

484/2020.(XI.10.)

Korm.rendelet

és

más

kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról 2021. március 1-jéig tart.
A szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti
tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell
megszervezni.
A jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve duális képzés keretében
gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint tömbösítve, kis csoportokban.
A szakmai gyakorlati oktatáson részt vevő tanulóknak biztosítani kell a kollégiumi elhelyezést.
Az óratervben online konzultációk, felzárkóztató, értékelő, tananyag átadó órák szerepelnek, amely
nem tér el az eredeti órarendtől.
A szakmai gyakorlati oktatás során kis csoportokat kell kialakítani, biztosítani kell az előírt
távolságot. A foglalkozás ideje alatt maszk vagy azzal egyenértékű védőeszköz használata
kötelező.
A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati Munkaidőhöz. A
tanműhelyekben a gyakorlati oktatás 18 óráig tarthat.
Az osztályban tanító oktatók feltöltik a tananyagot/feladatokat a Kréta rendszerbe (DKT) és a
classroom felületre. Ezeken a csatornákon keresztül várják a tanulói visszajelzéseket és a
megoldásokat is.
Az online oktatás alapja az órarend, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, a vezetőség
engedélyével. A tanórák lebonyolítását az oktatók online formában lebonyolítják és
adminisztrálják, ugyanúgy, mintha személyes kontakt lenne.
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A tanulók-amennyiben egészségi állapotuk engedi – az Kréta rendszerbe feltöltött feladatokat
határidőre elkészítik.
A tanulók számonkérése csak és kizárólag online platformokon keresztül történhet. A
felkészüléshez szükséges tananyagot az oktatók a Kréta rendszeren (DKT) és a classroom felületen
is rendelkezésre bocsátják.
A karantén ideje alatt az adott tárgy óraszámának maximum 30%-ában, végzős évfolyamok esetén
75%-ában kell online konzultációs órán részt vennie a tanulónak.
Intézményi szintű online oktatás esetén hetente egyszer online értekezletet tart az igazgató az
oktatói testület számára. Szükség szerint az értekezlet gyakorisága növelhető.
Intézményi szintű online oktatás esetén a technikai dolgozók közül a takarítók fertőtlenítést
végeznek, a gazdasági dolgozók az intézményben végzik a munkájukat.
Karantén/kijárási tilalom esetén az intézményi online oktatás ideje alatt az intézmény tanműhelyei
zárva tartanak – kivétel a TINI Tanbolt. A tanműhelyekben a takarítók fertőtlenítést végeznek.
Ellenőrzésre jogosult: osztályfőnök, munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató.

Javaslat:
Heti 1 órás tárgy: egyik hét feladat/tananyag/számonkérés, másik hét konzultáció.
Heti 2 órás tárgy: egyik hét feladat/tananyag, másik hét konzultáció/számonkérés
Heti 3 órás tárgy: egyik hét feladat/tananyag/tananyag, másik hét konzultáció/tananyag,
számonkérés.
Heti 3 óránál több órás tárgy esetében az előzőekben vázolt eljárásrend alkalmazandó a
tanulócsoport egészségi állapotát figyelembe véve.
Amennyiben a tanulócsoport duális képzésben vesz már részt, az üzleti gyakorlati hely
tanulófelelőse a Kréta rendszeren (DKT) keresztül adja át az elmélet orientált gyakorlati
feladatokat. Ha a tanuló elvégzi a feladatokat, akkor ezt az időszakot nem dolgoztathatja le a
tanulóval. A DKT használatáról a gyakorlati oktatásért felelős vezető a munkahelyeket értesítette.
A tanuló előre haladásának nyomon követése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység az
adott osztályfőnök feladata.
Ellenőrzésre jogosult személy: Dobákné Kertai Henrietta igazgatóhelyettes, Bereczki László
igazgatóhelyettes, Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető, osztályfőnök,
munkaközösség-vezető, igazgató.
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Online oktatás során javasolt munkaformák, számonkérések:
Munkaformák:
online konzultációs óra az órarendnek megfelelően, előre bejelentett időpontban, hetente min.
egyszer
tananyag feltöltése – prezi, ppt, vázlat, videó, link
feladat kiosztása – feladatlap, leírás, teszt, online tankönyvi feladat, stb.
Számonkérés:
online konzultáció
feladatlap
feladat kiosztása (fogalmazás, kidolgozás, kutatómunka, kiselőadás, vázlat készítés, stb.)
teszt, stb.

A KRÉTA (DKT) és a classroom rendszerbe kell feltölteni az adott óra feladatait, házi feladatait.
Az osztályban tanító oktatók feltöltik a tananyagot/feladatokat a Kréta rendszerbe(DKT) és a
classroom felületre. Ezeken a csatornákon keresztül várják a tanulói visszajelzéseket és a
megoldásokat is.
A tanórák megtartása az órarend szerint történik. Az intézmény összes osztályánál rögzítésre került
az online konzultációs, beszámoltatós, tananyag átadós órák rendje. Ettől eltérni indokolt esetben
lehet, előre jelezve az érintett osztálynak, megmaradva az oktató nevéhez tartozó óraidőpontokban.
Az oktatók különböző online felületeken léphetnek kapcsolatba a tanulókkal, azonban a zoom
használata nem engedélyezett.
A számonkérések online oktatás esetén csak és kizárólag online zajlanak.
Az online oktatás ideje alatt a tanórákat online módon kell megtartani, de minimum heti 1
órában online konzultációt kell tartani a tanulócsoportokkal az órarendnek megfelelően.
Ennek javasolt felülete a DKT, vagy a classroom-hoz tartozó meet alkalmazás.
A tanórák többi részében feltölthető feladatlap, segédlet, tananyag is többféle formátumban.
Az online oktatás rend alatt a hiányzások adminisztrálása az előző időszakhoz hasonlóan történik.
Amennyiben a tanuló nem vesz részt az online oktatásban, az osztályfőnök hivatalos-iktatott- levél
formájában értesíti a gondviselőt, esetlegesen a Hatóságokat.
A szakmai gyakorlatot tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni.
A jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell megszervezni.
14

A jelenlétet igénylő gyakorlati foglalkozásokon kötelező a maszk, vagy más, azzal egyenértékű
egyéni védőeszköz viselése.
A csoportok úgy kell megszervezni, hogy a tanműhelyben biztosított legyen a 1,5 méteres távolság.
A csoportok egymástól elkülönítve használják az öltözőt és a mosdót.
A jelenléti foglalkozásokon kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A lázmérés továbbra is kötelező.
c) Eseti, tanulói megbetegedés esetén alkalmazandó eljárásrend:
Az érintett osztályfőnök jelzi az osztályban tanító kollégáknak és az iskola vezetőségének a beteg
tanuló nevét és a várható karanténban töltött időt.
Az osztályban tanító oktatók feltöltik a tananyagot/feladatokat a Kréta rendszerbe (DKT) és a
classroom felületre. Ezeken a csatornákon keresztül várják a tanulói visszajelzéseket és a
megoldásokat is.
Amennyiben megoldható a tanuló online kapcsolattal – nem a Zoom-mal –részt vesz a tanórán.
Amennyiben ez nem megvalósítható, hetente legalább egyszer online konzultációt folytat a
tanulóval.
A tanuló-amennyiben egészségi állapota engedi – az Kréta rendszerbe feltöltött feladatokat
határidőre elkészíti.
A tanuló számonkérése csak és kizárólag online platformokon keresztül történhet. A felkészüléshez
szükséges tananyagot az oktatók a Kréta rendszeren(DKT) és a classroom felületen is
rendelkezésre bocsátják.
Amennyiben a tanuló duális képzésben vesz már részt, az üzleti gyakorlati hely tanulófelelőse a
Kréta rendszeren keresztül adja át az elmélet orientált gyakorlati feladatokat. Ha a tanuló elvégzi a
feladatokat, akkor ezt az időszakot nem dolgoztathatja le a tanulóval.
A tanuló előre haladásának nyomon követése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység az
adott osztályfőnök feladata.
Ellenőrzésre jogosult személy: Zelei Eszter igazgató, Dobákné Kertai Henrietta igazgatóhelyettes,
Bereczki László igazgatóhelyettes, Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető.
d) Teendők beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, oktatónál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők,
haladéktalanul el kell őt különíteni az intézmény orvosi szobájába, egyúttal értesíteni kell az
iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek
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esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra,
hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően
az orvos utasításainak alapján járjanak el.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. Felügyelő
lehet: osztályfőnök, oktató, technikai dolgozó.
Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel
rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a
kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással és
negatív koronavírus teszttel térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt
speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők
Amennyiben a dolgozó esetében felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő
felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos jogosult a
COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
A dolgozó az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással és
negatív koronavírus teszttel térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját
hatáskörben nem bírálhatja felül.
e) Intézkedések fertőzéssel érintett intézmény esetében
Amennyiben a szakképző intézményben átmenetileg elrendelésre kerül az online oktatás, a
gyermekfelügyeletet az intézmény megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az
intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum gondoskodik.
Felelős: oktatók, tanulók, szülők

Készült: Székesfehérvár, 2020. szeptember 01.
16

Záradék: Az intézmény jelen 2020. szeptember 1-jén kelt intézkedési terve egységes
szerkezetben tartalmazza az intézkedési terv 2020. szeptember 10., 2020. október 1.,2020.
október 14., 2020. november 4., 2020. november 11.,2020. december 10., 2021. január 8. 2021.
január 29.,2021. február 8., 2021. február 17., 2021. február 22., 2021. február 27.,2021. március
5.,2021. március 19. 2021. március 27., 2021. április 7.,2021. április 9., 2021. április 15.,2021.
április 16.napján kelt módosításait.

Zelei Eszter
igazgató
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1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a
tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak,
vagya megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
• köhögés,
• nehézlégzés,
• légszomj,
• láz,
• hidegrázás,
• izomfájdalom,
• torokfájás,
• újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet.

Amennyiben valaki tüneteket észlel magán, haladéktalanul keresse fel háziorvosát és
kövesse az utasításait.
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Intézkedési terv rendkívüli járványügyi intézkedés (KARANTÉN) esetére
Kiegészítés a szeptember 1-én életbe lépett intézkedési tervhez
Online oktatás munkacsoport:
Vezetője: Zelei Eszter igazgató
Tagjai:
Dobákné Kertai Henrietta igazgató-helyettes,
Bereczki László igazgató-helyettes,
Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető.
Online oktatás csoport támogató munkatársa:
Gemmel Barnabás rendszergazda
Hibácska Ibolya iskolatitkár
Feladata: az online oktatás támogatása, a tanulási lehetőségek és rendszerek formáinak a
meghatározása. A rendelkezésre álló infrastruktúra meghatározása.
Oktatásszervezési munkacsoport:
Vezetője: Zelei Eszter igazgató
Tagjai:
Dobákné Kertai Henrietta igazgató-helyettes,
Bereczki László igazgató-helyettes,
Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető,
Schmidtné Németh Edit osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Schmidt Flórián humán munkaközösség-vezető
Tóthné Grünceisz Mária áruismeret-kereskedelem munkaközösség-vezető
Törökné Szabó Irén idegen nyelvi munkaközösség-vezető
Tanárki Gábor vendéglátó munkaközösség-vezető
Szmolkáné Bene Ibolya DÖK munkáját segítő oktató
Feladata: az esetleges online oktatás kialakítása, szervezése, ellenőrzése. Szülői tájékoztatók.
Egészségügyi munkacsoport
Vezetője: Zelei Eszter igazgató
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Dobákné Kertai Henrietta igazgató-helyettes,
Bereczki László igazgató-helyettes,
Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető,
Osztályfőnökök
Viktorné Müller Ildikó – gondnok
Kulcsárné Dobos Mónika TINI Tanbolt dolgozó
Makai-Boda Beáta tanműhelyi dolgozó
Felelős: A járványügyi előírásokkal kapcsolatos szabályok, gyakorlati oktatás lehetőségei.

Székesfehérvár, 2020. szeptember 10.

Zelei Eszter
igazgató
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Kiegészítő rendelkezés
Az intézmény főbejáratán keresztül érkezők a hőkamera ellenőrzésén keresztül jöhetnek az
épületbe.
A hátsó bejáraton érkezők az állványos hőmérő ellenőrzése után léphetnek az épületbe.
Továbbá:
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium javaslatára az Operatív Törzs megerősítette a
járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm.
rendeletben foglaltakra tekintettel a szakképző intézménybe belépésre jogosultak körének - a
szakképzés és felnőttképzés rendszerének zavartalan biztosítása érdekében történő - tágabb
meghatározását.
A jogszabály értelmében az intézmény saját tanulóján és dolgozóján kívül, azon személy
intézménybe történő belépése is megengedett, aki






az érintett intézményben megszervezésre kerülő szakmai vizsgán vizsgázó vagy a vizsgán
közreműködő személy,
az intézménnyel felnőttképzési jogviszonyban álló személy,
az intézménnyel kötött oktatási, képzési vonatkozású szerződés szerinti felnőttképzést
folytató intézménnyel képzésre vonatkozó foglalkoztatotti vagy felnőttképzési
jogviszonyban álló személy,
az intézményben működő iskolaorvoshoz kötelező orvosi vizsgálatra érkező „külsős”
tanuló.

A fentiek alapján tehát azon személyek is beléphetnek az intézménybe, akik bár nem az intézmény
tanulói, oktatói, de szakmai vizsgakötelezettségüknek tesznek eleget, illetve akiknek képzése az
adott intézmény épületeiben valósul meg. Ugyanígy jogosultak belépésre azok a tanulók, akiknek
jogszabályi kötelezettségen alapuló kötelező orvosi vizsgálatát az adott intézmény biztosítja.
Az épületbe történő belépésnél a fenti személyekre is vonatkoznak a kötelező maszkviselési és
higiéniai előírások, illetve a biztonságos fizikai távolságtartás szabályai. Az intézménybe történő
érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
Az alapfeladat-ellátáson kívüli egyéb programok szervezése nem támogatott, így a pályaválasztást
elősegítendő Nyitott (nyílt) napok megtartása sem. Az intézmények bemutatkozására, a
szakmákról és a középfokú felvételi eljárásról szóló tájékoztatásra a digitális platformok
biztosítanak lehetőséget.
Székesfehérvár, 2020. október 14.
Zelei Eszter
igazgató
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ONLINE OKTATÁS
Online oktatás alkalmazása a Deák iskolában
Az online oktatás elsődleges platformja a Kréta rendszer (DKT).
Kiegészítő platformként minden osztályfőnök létrehozza a classroom felületet, melybe meghívja
az osztályban tanító oktatókat és a tanulókat.
Minden oktató, tanuló rendelkezik suite-os email címmel, azzal lehet őket meghívni az adott
“osztályterembe”.
Eljárásrend:
A KRÉTA (DKT) és a classroom rendszerbe kell feltölteni az adott óra feladatait, házi feladatait.
Az osztályban tanító oktatók feltöltik a tananyagot/feladatokat a Kréta rendszerbe(DKT) és a
classroom felületre. Ezeken a csatornákon keresztül várják a tanulói visszajelzéseket és a
megoldásokat is.
A tanórák megtartása az órarend szerint történik. Az intézmény összes osztályánál rögzítésre került
az online konzultációs, beszámoltatós, tananyag átadós órák rendje. Ettől eltérni indokolt esetben
lehet, előre jelezve az érintett osztálynak, megmaradva az oktató nevéhez tartozó óraidőpontokban.
Az oktatók különböző online felületeken léphetnek kapcsolatba a tanulókkal, azonban a zoom
használata nem engedélyezett.
A számonkérések online oktatás esetén csak és kizárólag online zajlanak.
Az online oktatás ideje alatt a tanórákat online módon kell megtartani, de minimum heti 1
órában online konzultációt kell tartani a tanulócsoportokkal az órarendnek megfelelően.
Ennek javasolt felülete a DKT, vagy a classroom-hoz tartozó meet alkalmazás.
A tanórák többi részében feltölthető feladatlap, segédlet, tananyag is többféle formátumban.
Az online oktatás rend alatt a hiányzások adminisztrálása az előző időszakhoz hasonlóan történik.
Amennyiben a tanuló nem vesz részt az online oktatásban, az osztályfőnök hivatalos-iktatott- levél
formájában értesíti a gondviselőt, esetlegesen a Hatóságokat.
A szakmai gyakorlatot tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni.
A jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell megszervezni.
A jelenlétet igénylő gyakorlati foglalkozásokon kötelező a maszk, vagy más, azzal egyenértékű
egyéni védőeszköz viselése.
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A csoportok úgy kell megszervezni, hogy a tanműhelyben biztosított legyen a 1,5 méteres távolság.
A csoportok egymástól elkülönítve használják az öltözőt és a mosdót.
A jelenléti foglalkozásokon kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja. A lázmérés továbbra is kötelező.
Eseti, tanulói megbetegedés esetén alkalmazandó eljárásrend:
Az érintett osztályfőnök jelzi az osztályban tanító kollégáknak és az iskola vezetőségének a beteg
tanuló nevét és a várható karanténban töltött időt.
Az osztályban tanító oktatók feltöltik a tananyagot/feladatokat a Kréta rendszerbe (DKT) és a
classroom felületre. Ezeken a csatornákon keresztül várják a tanulói visszajelzéseket és a
megoldásokat is.
Amennyiben megoldható a tanuló online kapcsolattal – nem a Zoom-mal –részt vesz a tanórán.
Amennyiben ez nem megvalósítható, hetente legalább egyszer online konzultációt folytat a
tanulóval.
A tanuló-amennyiben egészségi állapota engedi – az Kréta rendszerbe feltöltött feladatokat
határidőre elkészíti.
A tanuló számonkérése csak és kizárólag online platformokon keresztül történhet. A felkészüléshez
szükséges tananyagot az oktatók a Kréta rendszeren(DKT) és a classroom felületen is
rendelkezésre bocsátják.
Amennyiben a tanuló duális képzésben vesz már részt, az üzleti gyakorlati hely tanulófelelőse a
Kréta rendszeren keresztül adja át az elmélet orientált gyakorlati feladatokat. Ha a tanuló elvégzi a
feladatokat, akkor ezt az időszakot nem dolgoztathatja le a tanulóval.
A tanuló előre haladásának nyomon követése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység az
adott osztályfőnök feladata.
Ellenőrzésre jogosult személy: Zelei Eszter igazgató, Dobákné Kertai Henrietta igazgatóhelyettes,
Bereczki László igazgatóhelyettes, Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető.
Oktatói megbetegedés esetén alkalmazandó eljárásrend:
Amennyiben az oktató karanténba kerül és egészségi állapota engedi, a tanulócsoport tanóráit az
órarendnek megfelelően, online kell lebonyolítani. Ehhez szükséges technikai hátteret az
intézmény rendszergazdája biztosítja.
Amennyiben feladat/tananyag/számonkérés zajlik a tanóra idején, az oktató által feltöltött
feladatot/tananyagot/számonkérést a tanulók felügyelő tanár segítségével elvégzik. A felügyelő
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tanár kijelölése az igazgatóhelyettes (távollétükben az igazgató) feladata.
Amennyiben az oktató egészségi állapota nem engedi az online oktatási munkarendben való aktív
részvételt, akkor az intézményben gondoskodnak a szakszerű helyettesítésről. Felelős:
igazgatóhelyettesek.
Amennyiben tömeges oktatói távolmaradás lenne, akkor az oktatásszervezési munkacsoport
javaslatot tesz a online oktatás bevezetéséről és az igazgató dönt. Ebben az esetben a fentiekben
leírtak mérvadóak.

HIBRID OKTATÁS
Abban az esetben, ha a járványügyi rendelkezések, rendeletek lehetővé teszik, nem tiltják, akkor
azokat a gyakorlati órákat, melyek kiesése már halmozottan hátrányos helyzetbe hozná a tanulókat,
pl. végzős évfolyamok vizsgaremek elkészítése, vagy induló évfolyamok alapvizsgára történő
felkészítése, szigorú szabályozás mellett megtartjuk.
Az elméleti tantárgyak esetén (közismeret és/vagy szakmai) eseti jelleggel, órarend átszervezéssel
tematikus napokon, szükség esetén szintén biztosítjuk a személyes konzultációs lehetőséget, kis
csoportokban, előre meghatározott időpontban és előre leadott névsorok alapján.

Székesfehérvár, 2020. november 04.

Zelei Eszter
igazgató
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Online oktatás intézkedési terve és szabályzata 2020.11.11-től kezdődően 30
napos időtartamra, majd 2021. január 11-től kezdődően február 1-jéig terjedő
időszakra
Az online oktatás bevezetése
A szakképzésben, a 2020. 11.11-től kezdődő, majd 2021. 01.11-2021. 02.01. között
megszervezésre kerül a közismereti és szakmai elméleti ismeretanyag online oktatása a nappali és
esti munkarend (felnőttek oktatása) helyett.
Az online oktatás alkalmazásához szükséges eszközök rendelkezésre állásának felmérése
A digitális eszközök az oktatók rendelkezésére állnak. Szükség szerint biztosítunk mind az
oktatóknak, mind a diákoknak eszközöket.
Azon tanulók számára, akiknek különös méltánylást érdemlő személyi körülményei indokolják, az
intézmény 5-ös termében vehet részt az online oktatásban.
A szakmai gyakorlati oktatás lehetőségének felmérése
A jelenlétet igénylő gyakorlati oktatást kis csoportokban folytatjuk, hogy az ágazati alapvizsgára,
szakmai vizsgára fel tudjuk készíteni a tanulókat.
Amennyiben kijárási tilalom/karantén lép életbe, akkor az iskolai tanműhelyben tanuló diákok
esetén a gyakorlat online oktatással megvalósítható 100% százalékban elmélet alapú gyakorlati
oktatás keretében.
Az online oktatással nem megvalósítható tananyagrészek átcsoportosítással valósíthatók meg a 910. évfolyamon. A végzős évfolyamon nem lehet átcsoportosítás.
A duális partnerek a szakmai gyakorlatot gazdasági környezetben kell, hogy megszervezzék,
lehetőleg tömbösítve, kis létszámú csoportokban.
Kollégiumi elhelyezést és étkeztetést igénylők felmérése
Kollégiumi elhelyezést és étkeztetést igény szerint biztosít a Székesfehérvári Szakképzési
Centrum.
Csoportos (osztályszintű)/intézményi szintű online oktatási rend esetén alkalmazandó
eljárásrend:
Az online oktatás a 484/2020 (XI.10.) korm. rendeletnek megfelelően 2020.11.11-2020.12.11.
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között zajlik.
A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának
meghosszabbításáról alapján az online oktatás 2021. január 11-2021. február 01 között folytatódik.
A SZFHÁT/100762/2020-ITM számú egyedi miniszteri határozat alapján(2020. november 10.):
A szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti
tanórákat, valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatást online módon kell
megszervezni.
A jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve duális képzés keretében
gazdasági környezetben kell megszervezni, lehetőség szerint tömbösítve, kis csoportokban.
A szakmai gyakorlati oktatáson részt vevő tanulóknak biztosítani kell a kollégiumi elhelyezést.
Az óratervben online konzultációk, felzárkóztató, értékelő, tananyag átadó órák szerepelnek, amely
nem tér el az eredeti órarendtől.
A szakmai gyakorlati oktatás során kis csoportokat kell kialakítani, biztosítani kell az előírt
távolságot. A foglalkozás ideje alatt maszk vagy azzal egyenértékű védőeszköz használata
kötelező.
A tanuló duális partnernél folyó szakmai gyakorlati oktatása igazodik a vállalati Munkaidőhöz.
Az osztályban tanító oktatók feltöltik a tananyagot/feladatokat a Kréta rendszerbe(DKT) és a
classroom felületre. Ezeken a csatornákon keresztül várják a tanulói visszajelzéseket és a
megoldásokat is.
Az online oktatás alapja az órarend, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, a vezetőség
engedélyével. A tanórák lebonyolítását az oktatók online formában lebonyolítják és
adminisztrálják, ugyanúgy, mintha személyes kontakt lenne.
A tanulók-amennyiben egészségi állapotuk engedi – az Kréta rendszerbe feltöltött feladatokat
határidőre elkészítik.
A tanulók számonkérése csak és kizárólag online platformokon keresztül történhet. A
felkészüléshez szükséges tananyagot az oktatók a Kréta rendszeren(DKT) és a classroom felületen
is rendelkezésre bocsátják.
A karantén ideje alatt az adott tárgy óraszámának maximum 30%-ában, végzősök esetében 75 %ában kell online konzultációs órán részt vennie a tanulónak.
Intézményi szintű online oktatás esetén hetente egyszer online értekezletet tart az igazgató az
oktatói testület számára. Szükség szerint az értekezlet gyakorisága növelhető.
26

Intézményi szintű online oktatás esetén a technikai dolgozók közül a takarítók fertőtlenítést
végeznek, a gazdasági dolgozók az intézményben végzik a munkájukat.
Karantén/kijárási tilalom esetén az intézményi online oktatás ideje alatt az intézmény tanműhelyei
zárva tartanak – kivétel a TINI Tanbolt. A tanműhelyekben a takarítók fertőtlenítést végeznek.
Ellenőrzésre jogosult: osztályfőnök, munkaközösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató.

Javaslat:
Heti 1 órás tárgy: egyik hét feladat/tananyag/számonkérés, másik hét konzultáció.
Heti 2 órás tárgy: egyik hét feladat/tananyag, másik hét konzultáció/számonkérés
Heti 3 órás tárgy: egyik hét feladat/tananyag/tananyag, másik hét konzultáció/tananyag,
számonkérés.
Heti 3 óránál több órás tárgy esetében az előzőekben vázolt eljárásrend alkalmazandó a
tanulócsoport egészségi állapotát figyelembe véve.
Amennyiben a tanulócsoport duális képzésben vesz már részt, az üzleti gyakorlati hely
tanulófelelőse a Kréta rendszeren (DKT) keresztül adja át az elmélet orientált gyakorlati
feladatokat. Ha a tanuló elvégzi a feladatokat, akkor ezt az időszakot nem dolgoztathatja le a
tanulóval. A DKT használatáról a gyakorlati oktatásért felelős vezető a munkahelyeket értesítette.
A tanuló előre haladásának nyomon követése, ezzel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység az
adott osztályfőnök feladata.
Ellenőrzésre jogosult személy: Dobákné Kertai Henrietta igazgatóhelyettes, Bereczki László
igazgatóhelyettes, Szénásy-Hercz Csilla gyakorlati oktatásért felelős vezető, osztályfőnök,
munkaközösség-vezető, igazgató.
Online oktatás során javasolt munkaformák, számonkérések:
Munkaformák:
online konzultációs óra az órarendnek megfelelően, előre bejelentett időpontban, hetente min.
egyszer
tananyag feltöltése – prezi, ppt, vázlat, videó, link
feladat kiosztása – feladatlap, leírás, teszt, online tankönyvi feladat, stb.
Számonkérés:
online konzultáció
feladatlap
feladat kiosztása (fogalmazás, kidolgozás, kutatómunka, kiselőadás, vázlat készítés, stb.)
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teszt, stb.
Az oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének formái, rendje, beosztása, a köznevelési
regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálásának módja
Az oktatók elszámolásának alapja a kréta rendszerbe feltöltött, valamint a létrehozott
classroom-ban feltöltött online tevékenységek lesznek.
Az e-krétába az oktatók könyvelnek.
A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, értékelésének
alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének
rendje feltételeit
A beszámoltatás feltételei:
heti 3 óránál kevesebb tantárgy esetében legalább 1 számonkérés ciklusonként.
heti 3 óra vagy annál több óra esetében minimum 2 számonkérés szükséges.
A számonkérés formája nincs megkötve, a tantárgytól és az oktató lehetőségeitől, tudásától függ.
Szükséges osztályzatokkal járó számonkérést is végezni, illetve lehet szöveges és százalékos
értékelés is, melyeket a krétában rögzíteni tudunk.
A tanulók, a szülők és az alkalmazottak tájékoztatásának eszközei és csatornái
E-kréta
Honlap – http://www.deaksuli-fehervar.hu/online oktatás, email csoportok
Deákos facebook csoport/ok,
Classroom
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)
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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.
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

Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni valamint nyilvánossá
tenni szigorúan tilos.
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.

Szabályok a felnőttek szakmai oktatása és kifutó felnőttoktatásban részt vevők esetében (esti
munkarend)
A kijárási szabályozások miatt a délután elméleti oktatást kizárólag online módon valósítjuk meg.
A jelenlétet igénylő gyakorlati órák megszervezésekor a gyakorlati órák végét úgy kell
meghatározni, hogy a tanulók eleget tudjanak tenni a kijárási korlátozásoknak, 20 órára mind a
tanuló, mind az oktató hazaérjen. Erről az érintett tanulókat (képzésben résztvevőket) a
csoportvezető oktató értesíti a tanulókat.
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Egyéb rendelkezések
Az online oktatással kapcsolatban a KRÉTA rendszerben küldünk üzenetet, valamint iskolánk
weboldalán a http:// deaksuli-fehervar.hu címen érik el a naprakész híreket, információkat..
Székesfehérvár, 2020. november 10.

Zelei Eszter
igazgató
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Védelmi intézkedések meghosszabbítása:
A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések
alkalmazhatóságának meghosszabbításáról:
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk
(1)bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet 28.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: „28.§ E
rendelet rendelkezéseit 2021. január 11-ig lehet alkalmazni.

Székesfehérvár, 2020. december 9.

A Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának
meghosszabbításáról:
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ A
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet 28.§-a helyébe akövetkező rendelkezés lép:
„28.§ E rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Székesfehérvár, 2021. január 8.

Zelei Eszter
igazgató
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A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedése második üteméről szóló 484/2020.
(XI.10.) Korm.rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról
Forrás: A Kormány 28/2021. (I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet és más kormányrendeletek
veszélyhelyzeti módosításáról – érvényes 2021. február 1-2021. március 1-jéig.
1. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti intézmény
a) a felnőttképzésről szóló törvény vagy
b) a szakképzésről szóló törvény
szerinti képzés megtartása céljából látogatható, ott a képzés időtartama alatt a képzésen résztvevők
és az oktatók tartózkodása megengedett.”
Amennyiben a tanuló/gondviselő/képzésben részt vevő személy az online oktatás időtartama alatt
nyilatkozatban kéri, hogy az iskola épületében szeretne személyes konzultáción, felkészítőn,
korrepetáláson, stb. részt venni, akkor az adott módosítás alapján véghezvihető.
Az intézményben a végzős évfolyamok élhetnek a kiscsoportos személyes konzultáció
lehetőségével.
Javasolt az online oktatás kiegészítése személyes konzultációval idegen nyelv tárgyból és
számolást igénylő tárgyakból.
A személyes korrepetálás, személyes konzultáció igénylése nem kötelező.
A tanuló/gondviselő/képzésben részt vevő személy személyes konzultációját az intézmény
órarendjét betartva, tantárgyanként heti egyszeri alkalommal lehet megszervezni, a járványügyi
szabályok betartásával, kiscsoportos formában (max. 10 fő/csoport). Az egy napra eső személyes
konzultációk, felkészítők között lehetőség szerint ne legyen lyukas óra.
A nyilatkozatot a tanuló/gondviselő/képzésben részt vevő személy az osztályfőnöknek juttatja el
emailben vagy az e-kréta rendszeren keresztül.
A felmerülő igényeket, a tanuló/gondviselő/ képzésben részt vevő személy által készített
nyilatkozatokat az osztályfőnök összesítve eljuttatja az intézmény vezetőségének (igazgató,
igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásért felelős vezető, munkaközösség-vezető – ha releváns).
Az osztályfőnök tájékoztatja az érintett oktatókat a felmerült igényekről.
Az oktatók írásban nyilatkoznak az osztályfőnöknek és a vezetőségnek, hogy tudják vagy nem
tudják a személyes megjelenést igénylő órákat megtartani az online oktatás mellett.
A személyes konzultációt tartó oktató nyilatkozik arról, hogy vállalja az adott óra megtartását,
gondoskodik arról, hogy a járványügyi előírások betartását, adott tanuló/képzésben részt vevő
személy felügyeletét felelősen végzik. Javaslatot tesz a személyes konzultáció időpontjáról az
osztályfőnöknek.
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Az osztályfőnök tájékoztatja a vezetőséget a személyes órák idejéről.
Amennyiben a tanuló/gondviselő/képzésben részt vevő személy arról nyilatkozott, hogy személyes
konzultáción kíván részt venni, akkor az kötelező is számára.
Amennyiben a tanuló/gondviselő/képzésben részt vevő személy nem jelzi a hiányzás okát a
személyes konzultációt megelőzően, akkor azt igazolatlannak kell tekinteni.
A személyes órákat a kijelölt termekben bonyolíthatják le, melyet az igazgatóhelyettes oszt be.
A személyes képzés teljes ideje alatt mindenkire egyaránt vonatkozik a járványügyi előírások és
az intézmény Házirendi pontjainak maradéktalan betartása. Ezek elmulasztása esetén a
tanuló/képzésben részt vevő személy nem vehet részt a személyes konzultációs foglalkozáson.

Székesfehérvár, 2021. január 29.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 26/2021. (I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet szerint, az élet- és vagyon biztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszünteti. ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba.
Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet.
A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. Rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
1§. A Kormány az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-r koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet
hirdet ki.
Ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba.
Székesfehérvár, 2021. február 8.
Zelei Eszter
igazgató
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SZFHÁT/28814/2021-ITM Tájékoztatás aktuális szükséges intézkedésekről
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében, a szakképzési feladatellátás
hatékony ellátása céljából – a 2020. november 10. napján kelt levélben foglaltakat fenntartva és
kiegészítve – a szakképző intézményekben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai
elméleti órákat a továbbiakban is online módon kell megszervezni az eddig kialakult gyakorlat
szerint.
A szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve gazdasági környezetben kell megszervezni,
lehetőség szerint, kis létszámú csoportokban. A jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati oktatás
változatlanul online zajlik.
Az iskola épülete nem zár be, a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett lehetőség van
egyéni kiscsoportos konzultációk szervezésére különösen az érettségi vizsgára, illetve szakmai
vizsgára készülő tanulók, képzésben részt vevő személyek számára.
A konzultáció a tanuló felkészülését segíti, az online oktatást kiegészíti, azonban azt nem
helyettesíti, a tanulók személyes megjelenésre nem kötelezhetők.
A munkabeosztás meghatározása során figyelemmel kell lenni az életkoruk vagy egészségi
állapotuk miatt veszélyeztetett oktatók és dolgozók érdekeire.
Székesfehérvár, 2021. február 17.
Zelei Eszter
igazgató
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2021. évi I. törvény a koronavírus – világjárvány elleni védekezésről
A koronavírus – világjárvány idején a Kormány alapvető célja, hogy megvédje a magyar emberek
életét és egészségét, valamint mérsékelje a gazdasági károkat és megőrizze a munkahelyeket.
Ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által, a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírusvilágjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzettel
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg. 2.§ (1)
Az Országgyűlés az A laptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Kormányt, hogy
a veszélyhelyzetben az Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek
hatályát e törvény hatályvesztéséig meghosszabbítsa. (2) Az Országgyűlés e törvény
hatályvesztését megelőzően az (1) bekezdés szerinti felhatalmazását visszavonhatja. (3) Az
Országgyűlés az e törvény hatálybalépéséig megalkotott, (1) bekezdés szerinti
kormányrendeleteket megerősíti.
A törvényt az Országgyűlés a 2021. február 22-i ülésnapján fogadta el. Ez a törvény a kihirdetése
napján 23 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő 90. napon hatályát veszti.
Székesfehérvár, 2021. február 22.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 80/2021.(II. 22.) Korm.rendelete a 2021. február 8. napjával kihirdetett
veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a koronavírus – világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§ (1)
bekezdése szerint országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése
szerinti feladatkörében eljárva rendeletet hozott létre.
A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.
Hatályát veszti 2021. május 23-án.
Székesfehérvár, 2021. február 22.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 85/2021. (II.27.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm.rendelet módosításáról.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 51/A. §ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelti el:
1.§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „ 28.§ E rendelet
rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.”
Székesfehérvár, 2021. február 27.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 104/2021 (III.5.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében , figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára, a 16.§ tekintetében az Alaptörvény
53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2.§(1) bekezdése szerinti országgyűlési
felhatalmazás alapján, a 18. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendlei el:
7. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések
11.§
(1) A köznevelési intézmények, és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális
munkarendben működnek.
(3) A kollégiumokaz oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.
(4) A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések
végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban
rendelkezik.
(5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2.§ 8. pontja szerinti kontaktórás formában
szervezett oktatást, képzést a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes
találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló
módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában kell megszervezni.
A rendelet előírásait 2021. március 22-ig kell alkalmazni.
SZFHÁT/36453/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképző intézmények
működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
1. A szakképzésben 2021. március 8-tól, 2021. április 7-ig a közismereti és szakmai oktatást
kizárólag online módon, digitális munkarendben kell alkalmazni.
2. A szakképző intézményben a szakmai gyakorlati oktatást – a szakma jellegétől és a
szükséges eszközöktől függően – digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel,
projektfeladat előírásával kell teljesíteni.
3. Az online oktatásra vonatkozó óratervnek tartalmaznia kell konzultációs, felzárkóztató,
illetve értékelést, számonkérést biztosító foglalkozásokat.
4. A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló, képzésben részt vevő személy esetén
a suális képzőhely a szakirányú oktatást az 1-2. pontok figyelembe vételével szervezi meg.
5. Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók számára biztosítani kell az
online konzultáció lehetőségét is.
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6. A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett az oktatók továbbra is használhatják az
iskola infrastruktúráját a digitális oktatás során, a tanulók személyes megjelenésre nem
kötelezhetők.
7. Az 1. pontban megjelölt időszakban ágazati alapvizsga nem szervezhető.
8. A kollégiumok az 1. pontban megjelölt időszakban zárva tartanak.
9. A tanulói ösztöndíjak zavartalan folyósítása érdekében az oktatásban való jelenlétet
továbbra is folyamatosan rögzíteni kell a Kréta rendszerben. Minden esetben pontosan
kerüljenek naplózásra a tanórák, az órán feladott házi feladatok is.
10. A szakképzési alapfeladat ellátás online, digitális munkarendben történő megszervezése,
illetve ellenőrzése a szakképző intézmények vezetőinek feladata olyan módon, hogy a
szakképző intézményben
a. az intézmény vezetője, illetve a helyettesi közül legalább egyiküknek, vagy
b. ha az intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők
betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az a) alpontban foglaltak
teljesítését, a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában
meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon,
munkaidőben az intézményben kell tartózkodnia.
11. Hatályát veszti az élet-vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére kihirdetett veszéléyhelyzet során a szakképzésre vonatkozó szabályokról szóló
SZFHÁT/100762/2020-ITM számú Egyedi Miniszteri Határozat.

Székesfehérvár, 2021. március 5.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 133/2021. (III.19.) Korm.rendelete a védelmi intézkedések egy héttel történő
meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára, a 4.§ tekintetében az államhatárról
szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15.cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.A védelmi intézkedések meghosszabbítása
1.§ A kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket további egy hétig
fenntartja.
3. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.
(IX.10.) Korm.rendelet alkalmazhatóságának a meghosszabbítása.
28.§ E rendelet rendelkezéseit 2021. március 29-ig lehet alkalmazni.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ez a rendelet 2021. március 29-én hatályát veszti.
Székesfehérvár, 2021. március 19.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 143/2021.(III.27.) Korm.rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára, a 4.§ tekintetében az államhatárról
szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15.cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§ A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig
fenntartja.
5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Székesfehérvár, 2021. március 27.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 145/2021. (III.27.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben és a szakképző
intézményekben rendes oktatásra történő visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli
szünet megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §§-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1.§ (1) A köznevelési intézmények – az óvoda kivételével – és a szakképző intézmények rendes
munkarendben működnek.
(3) A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések
végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
2. §Ez a rendelet 2021. április 19-én lép hatályba.
3.§ Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.)
Korm.rendelet 11.§ (1)-(4) bekezdése.
Székesfehérvár, 2021. március 27.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 146/2021. (III.27.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi
intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.3.) Korm.rendeletnek a köznevelési intézményekben, a
szakképző intézményekben és a bölcsödei elllátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni
védőoltásával kapcsolatos módosításáról
1.§ A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.)
Korm.rendelet a következő 6/D. alcímmel egészül ki:
6/D. A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásában
foglalkoztatottak önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása
9/D § (1) A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban
munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek koronavírus-fertőzésnek való
kitettségének csökkentése érdekében a védőoltás igénybevétele és az ahhoz szükséges
regisztráció céljából tájékoztatást küld
a) az Oktatási Hivatal a köznevelési intézményben foglalkoztatottaknak,
b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképző intézményekben
foglalkoztatottaknak,
c) A MÁK a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és szolgáltatók részére.
(2) Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az (1)
bekezdés szerinti tájékoztatás céljából – annak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig
– kezeli az (1) bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét,
születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint a Társadalombiztosítási Azonosító
Jelét. Ezeket megküldi a NEAK-nak a védőoltás igénybevételére irányuló regisztrációk
meglétének ellenőrzése céljából.
(3) Az Oktatási Hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 9/B. §
szerinti közreműködés keretében a részére átadott adatokat az általa nyilvántartott adatokkal
összeveti. Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok
pontatlanok vagy nem naprakészek, úgy erről a NEAK-ot értesíti.
(8) A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei
ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és
idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a védőoltással kapcsolatos feladatai
ellátása céljából kezeli.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban.
Székesfehérvár, 2021. március 27.
Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 166/2021. (IV. 7.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések meghosszabbításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 4. § tekintetében az államhatárról
szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása
1. § A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket 2021. április 19. napjáig
fenntartja.
Ez a rendelet 2021. április 7-én 22 órakor lép hatályba.
6. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések meghosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.) Korm.
rendelet.
Székesfehérvár, 2021. április 7.

Zelei Eszter
igazgató
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A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák
2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést
érintő eltérő szabályokról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 8. § tekintetében az Alaptörvény
53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti
országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az érettségi vizsga általános szabályai az érettségi vizsga 2021. május–júniusi
vizsgaidőszakában
1. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) 11. §-a szerinti, 2021. május–júniusban megszervezésre kerülő
érettségi vizsgaidőszakban (a továbbiakban: Vizsgaidőszak) a Vizsgaszabályzat rendelkezéseit az
e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2. § (1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése
szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem
kerülnek megszervezésre.
(2) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely
középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
(3) Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére
alapozott – döntése alapján
a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú
nyelvvizsgaegyenértékűséget kíván szerezni, vagy
e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli
típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni,
akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján
százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a
számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem állapítható meg.
(6) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. § (8) bekezdése
szerinti gyakorlati vizsgaeredménnyel, vagy a Vizsgaszabályzat 60/D. §-ában meghatározottak
szerint jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor vizsgaeredményét a korábbi
vizsgaeredménye alapján az (5) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani.
(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
2. Az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó különös rendelkezések
3. § (1) A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsgaegyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
(2) Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli
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teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a
Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
(3) A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.
(4) A testnevelés vizsgatárgyból a középszintű gyakorlati vizsga a vizsgáztató tanár mellett a
vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján – a vizsgázó
érettségi vizsgabeosztásának figyelembevételével – lebonyolítható.
(5) A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport,
önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, az érettségi vizsga értékelése e
gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával történik. A gyakorlati vizsga eredményét a többi
gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény
százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni,
tizedesjegy nem állapítható meg.
(6) A testnevelés vizsgatárgy középszintű gyakorlati vizsgán az úszás vagy küzdősport, önvédelem
gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ennek elhagyásával a maximálisan
szerezhető pontszám 90 pont.
(7) A testnevelés vizsgatárgy emelt szintű gyakorlati vizsgán az úszás gyakorlatainak
bemutatásával 10 pont, a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető,
így ezek elhagyásával a maximálisan szerezhető pontszám 80 pont.
(8) Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli
vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.
3. Az érettségi vizsgajelentkezésekre vonatkozó különös szabályok
4. § (1) Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú
melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való
utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
(2) Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a vizsgadíjköteles vizsgák vonatkozásában 2021.
május 3-ig a honlapján közzéteszi – az (1) bekezdés szerinti törléssel összefüggésben – a vizsgadíj
visszatérítésére vonatkozó részletes tájékoztatót, azzal, hogy a vizsgadíj visszaigénylésének
jogvesztő határideje 2021. szeptember 30. napja.
4. Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli
tevékenységre vonatkozó különös szabályok
5. § (1) Az érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a vizsgázók
teljesítményének értékelése, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység
során történő kapcsolattartás – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – elektronikus úton valósul
meg.
(2) Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok
állásfoglalásai alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi
intézkedésekre.
(3) Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.
(4) Az írásbeli érettségi vizsga helyszínéül szolgáló köznevelési vagy szakképző intézmény – az
érettségi vizsga adott napi biztonságos lebonyolítása érdekében, szükség esetén – a 2021. május 3.
napja és 7. napja közötti időszakban a tanítási órákat délutáni időszakra átszervezheti.
(5) Az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszervező intézmény a Vizsgaszabályzat 20. § (6)
bekezdése szerinti óránkénti váltás tekintetében eltérhet.
6. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének
szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a
dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.
(2) A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy
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– ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a
vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha a vizsgázó
elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően a megtekintés helyszínét
elhagyja. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.
(3) Az érettségi vizsga iratai elektronikus úton is megküldhetők a vizsgabizottság elnökének.
(4) A Vizsgaszabályzat 42. § (1) bekezdése szerinti záróértekezletet, valamint a Vizsgaszabályzat
44. § (1) bekezdése szerinti eredményhirdető értekezletet a vizsgaeredmények adminisztrációs
feladatainak befejezése után, legkésőbb a vizsgaeredményeknek a központi nyilvántartásba való
elküldése napján kell megtartani.
(5) Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól,
valamint a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében
megjelenített adatok alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.
(6) A Vizsgaszabályzat 50. § (7) bekezdése szerinti jelentés központi nyilvántartásba történő
elküldésének határideje 2021. június 28. napja.
5. Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(3) A 9. § és a 10. § 2021. április 19-én lép hatályba.
8. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.
évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
9. § A köznevelési intézményekben és a szakképző intézményekben rendes oktatásra történő
visszatérésről és óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésről szóló 145/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet 1. §-a következő szöveggel lép hatályba:
„1. § (1) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai kivételével a
köznevelési és a szakképző intézmények rendes munkarendben működnek.
(2) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 9. napjáig
tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(3) A köznevelési és a szakképző intézmények 9. és magasabb évfolyamai 2021. május 10. napjától
rendes munkarendben működnek.
(4) Az óvodákban a 2021. március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési és szakképző intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések
végrehajtásáról a köznevelésért, valamint a szakképzésért felelős miniszter határozatban
rendelkezik.”
10. § Hatályát veszti a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről
szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet.
Székesfehérvár, 2021. április 9.
Zelei Eszter
igazgató

48

A Kormány 177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelete a köznevelési intézményekben, a szakképző
intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az
óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 6. § tekintetében az Alaptörvény
53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a
koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti
országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
2. A köznevelési intézményekben, valamint a szakképző intézményekben a rendes oktatásra
történő visszatérés szabályai
2. §
(3) Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, az (1)–(2) bekezdésben
foglaltakon kívül a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig
tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
(4) 2021. május 10. napjától a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi
évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül.
(5) A köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május
10. napjától rendes munkarendben működik.
3. § A köznevelési intézmények, illetve a szakképző intézmények működése kapcsán a
kormányzati intézkedések végrehajtásáról a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter
határozatban rendelkezik.
3. A felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérés szabályai
4. § (1) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja
szerinti kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése
szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését
is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő
kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű
elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető abban az
esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés,
hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
(2) Személyes jelenlétként kell figyelembe venni a képzésben részt vevő személy (1) bekezdésben
meghatározott módon történő részvételét.
4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. április 19-én lép hatályba.
(2) A 6. § 2021. május 3-án lép hatályba.
6. § (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.
évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.
Székesfehérvár, 2021. április 15.
Zelei Eszter
igazgató
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SZFHÁT/46260-4/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképző intézmények
működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva –
figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendeletre – a következő határozatot hozom:
1. A szakképző intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló
SZFHÁT/36453/2021-ITM számú Egyedi Miniszteri Határozatban foglaltak
alkalmazásának határidejét 2021. május 9-ig meghosszabbítom.
2. E határozat azonnal végrehajtandó.
Székesfehérvár, 2021. április 16.
Zelei Eszter
igazgató
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SZFHÁT/47809/2021-ITM Egyedi Miniszteri Határozat a szakképzését folytató
intézményekben szakmai oktatásban vagy kifutó rendszerű szakképzésben részt vevők
szakmai vizsgája lebonyolításáról a 2020/2021.tanév május-júniusi vizsgaidőszakában
1. Szakképző intézményben a szakmai vizsgának (ideértve a javító- és pótlóvizsgát) a
2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában történő megszervezésére és
lebonyolítására a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényt és a szakképzésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet az e határozatban foglaltak
eltérésekkel kell alkalmazni:
2. A szakmai vizsgákra, valamint az érettségi vizsgákra történő felkészülés céljából 2021.
április 19-től – az intézményvezető döntés alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk,
gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú
megtartása mellett lehetséges.
3. Az SZKR. 25.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti bizonyítvány kiállításának és a szakmai
vizsgára bocsátásnak feltétele a 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzés
szerinti szakképesítés vagy a Szkr.1. mellékletében foglalt Szakmajegyzék szerinti szakma
utolsó évfolyamára a szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott
gyakorlati követelmények 51 %-ának teljesítése.
4. A szakmai vizsgán a Szkr. 260.§ (1) bekezdése szerinti interaktív vizsgatevékenység és
projektfeladat megtartásra kerül. Az OKJ szakképesítéshez kapcsolódó szakmai vizsgán a
projektfeladat keretében a szakmai és vizsgakövetelményben foglalt szóbeli
vizsgatevékenységet nem kell megszervezni.
5. Az interaktív tevékenységet a szakképzéséért felelős miniszter által közzétett időpontban a
projektfeladatot a szakképző intézmény által meghatározott időpontban kell megszervezni
és lebonyolítani.
6. A szakmai vizsga helyszínéül szolgáló szakképző intézmény – a szakmai vizsga
biztonságos lebonyolítsa érdekében - a 2021. május 10. és 2021. június 15. közötti
időszakban a tanítási órákat délutáni időpontra átszervezheti vagy digitális oktatást
rendelhet el.
7. A szakmai és vizsgakövetelményben vagy a képzési és kimeneti követelményben a vizsgára
bocsátás feltételeként előírt nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása nem kötelező, sikeres
vizsga esetén a szakmai bizonyítványt a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően
kell kiállítani. Az okirat bemutatásának elmaradását a vizsgatörzslapon az 1. melléklet
szerinti záradékkal kell jelezni.
8. A szakmai vizsgán és az ahhoz kapcsolódóan megtartott egyeztetésen, illetve értekezleten
a) a szájat és az orrot eltakaró maszk viselete kötelező
b)-ha e határozat eltérően nem rendelkezik-1,5 méter védőtávolságot (a továbbiakban:
védőtávolság) kell tartani,
c) gondoskodni kell a folyamatos légcseréről és a kézfertőtlenítő lehetőségéről,
d)-ha e határozat annak használatát kötelezően nem írja elő-gumikesztyű viselete
megengedett, és
e) a szakmai vizsga kivételével-ha arra lehetőség van- a kommunikációt elektronikus úton
kell folytatni.
9. A vizsgadokumentumok és a szakmai bizonyítványok érintése csak gumikesztyűben
történhet. A szakmai vizsga során a vizsgázó gumikesztyű viselésére nem kötelezhető.
10. A szakmai vizsga során fokozottan figyelni kell
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a)arra, hogy a vizsgázók az egyes vizsgatevékenységek esetén a vizsgahelyszín, illetve a
vizsgáztató hely megközelítése és annak elhagyása során a védőtávolságot betartsák, ne
csoportosuljanak és,
b)a szakmai vizsga során használt minden helyiségben a higiéniás szabályokra, fertőtlenítésre
11. .A vizsgabizottság és a vizsgázók számára a maszkot és- igény szerint- a gumikesztyűt,
valamint a szükséges kézfertőtlenítő szert a vizsgaszervező szakképző intézmény (a
továbbiakban: vizsgaszervező) köteles biztosítani.
12. A vizsgabizottság és a vizsgaszervező együttesen felelős az e határozatban előírt
óvintézkedések teljes körű megtartásáért és a veszélyhelyzettel összefüggésben a szakmai
vizsgán megtett intézkedések, meghozott határozatok vizsgajegyzőkönyvben történő
rögzítéséért.
13. Az interaktív vizsgatevékenység lebonyolítása a védőtávolság biztosításával és egy
tanteremben legfeljebb tíz fő vizsgázó jelenlétével kerülhet sor.
14. Fokozottan figyelni kell a vizsgatételek zárt borítékának külső fertőtlenítésére a felbontást
megelőzően, a felbontást, a tételek szétosztását, valamint összegyűjtést gumikesztyűben
kell végezni.
15. A projektfeladat végrehajtása csak a vizsgázók közötti védőtávolság biztosításával kerülhet
sor. A védőtávolság akkor csökkenthető, ha a vizsgahelyek egymástól úgy vannak
fizikailag elválasztva, hogy a vizsgázók közötti érintkezés semmilyen formában nem
lehetséges.
16. A vizsgahelyet, az eszközöket és a szerszámokat a feladat megkezdése előtt és elvégzése
után fertőtleníteni kell. A vizsgázók egymás eszközeivel nem dolgozhatnak. Közös
használatú eszközök esetén azokat minden vizsgázó után fertőtleníteni kell, illetve ezen
eszközök kezelése kizárólag gumikesztyűben történhet.
17. A projektfeladat bemutatása, ellenőrzése esetén a vizsgázó és a vizsgáztató között is
kötelező a védőtávolság megtartása. A vizsgáztató a szakmai vizsga során nem nyúlhat a
vizsgázó által érintett eszközökhöz, a vizsgázó feladatának végeredményéhez, ha azt a
kesztyűt nem viselő vizsgázó utána még érintheti.
18. A projektfeladat keretében, ha azt a szakmai tartalma lehetővé teszi, a megvalósítás
biztonságos, balesetmentes és veszélyhelyzetei előírásokkal is összhangban levő keretei és
a vizsgázó teljesítménye értékelésének feltételei biztosíthatóak, a vizsgaszervező javaslata
és a vizsgafelügyelő döntése alapján készíthető részben vagy egészben vizsgaremek akkor
is, ha annak lehetőségét a szakmai és vizsgakövetelmény vagy a képzési és kimeneti
követelmények nem tartalmazzák.
19.
20.
21. A vizsgázó tevékenységének értékelésére a Szkr. 290.§-át kell alkalmazni azzal, hogy a
minősítésnek az Szkr.290.§ (4) bekezdése szerint számított eredménye keretében a 4. pont
alapján megszervezett vizsgatevékenységet kell figyelembe venni a szakmai és
vizsgakövetelményben vagy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
értékelési súlyaránynak megfelelően.
22. Az interaktív vizsgatevékenység eredményének és a feladatok értékelésének vizsgázók által
történő megtekintésére és észrevételezésére személyesen csak akkor kerülhet sor, ha annak
megvalósítása elektronikus úton nem lehetséges.
23.
24. Igazoltnak kell tekinteni annak a szakmai vizsgára jelentkezett tanulónak, képzésben részt
vevő személynek a hiányzását, aki a veszélyhelyzetre tekintettel valamely
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vizsgatevékenységen nem vesz részt, és számára a 2021/2022.tanév október-novemberi
vizsgaidőszakában kötelező vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-é s
pótló vizsgának.
25.
26. Az a tanuló, illetve képzésben részt vevő személy, aki nem teljesítette a szakmai vizsgán
megszerezhető szakma vagy OKJ szakképesítés utolsó évfolyamára az iskola szakmai
programjában meghatározott gyakorlati követelményeinek 51 %-át, nem bocsátható
szakmai vizsgára, számára a 2021/2022. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában
kötelező vizsgalehetőséget biztosítani, amely nem tekintendő javító-pótlóvizsgának.
Székesfehérvár, 2021. április 16.
Zelei Eszter
igazgató
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