Kedves Szülők/ Tanulók!
a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet és az ITM egyedi miniszteri határozata alapján a
szakképzésben bevezetett, iskolánkat érintő változásokról
2020. november 11-től digitális oktatás kerül bevezetésre, mely egyedi helyi óraterv alapján
valósul meg iskolánkban. Az újonnan életbe lépő helyi óraterv a jogszabályi előírásoknak
megfelelően három fajta munkaformára vonatkozó tanítási órát tartalmaz.
1: . Digitális munkaszervezéssel megvalósuló foglalkozások, melyek a tanuló
részéről egyéni feladatvégrehajtást tesznek lehetővé.
Az új munkarend heti beosztásával szeretnénk segíteni a tanulóknak a napi rendszerességű
tanulásukhoz egyfajta keretet, támpontot adni. Minden héten az adott napokon az alábbi
beosztásban fogják megkapni a tanulók a szaktanároktól az elsajátítandó tananyagot, és ehhez
kapcsolódóan a tanulmányi előrehaladás ellenőrzéséhez a házi feladatokat, amelyek
megoldására és visszaküldésére egy hét áll a rendelkezésükre. ( Így pl. a hétfő délelőtt kapott
matematika házi feladatot a következő hétfő reggel 8 óráig kell visszaküldeni, vagy a szerda
reggel kapott történelem házi feladatot következő hét szerda reggel 8 óráig.) Lehetnek olyan
hosszabb projekt jellegű házi feladatok, amelyekre egy hétnél több idő is rendelkezésetekre áll,
ilyen esetben a szaktanáraitok egyértelműen tájékoztatni fognak benneteket a beadási
határidőről.
tantárgy

Nap
Hétfő

Matematika, fejlesztés felzárkóztatás (rehab, SNI, BTM, Szabóky)

Kedd

Kommunikáció, Magyar nyelv és irodalom

Szerda

Történelem és társadalomismeret, Informatika

Csütörtök Idegen nyelv, Testnevelés, egyéb közismereti tárgyak
Péntek

Szakmai elméleti tárgyak

2. Online, személyes megjelenéssel létrejövő digitális tanórák, melyekre minden
érintett diák kötelezően csatlakozik. Ez a munkaforma kizárólag a Szakképző Iskolát
végzettek érettségire felkészítő oktatására ( KK) vonatkozik!!!!!!
KK12 Hétfő, Szerda 9:00-12:00 magyar történelem és idegen nyelv tantárgyakból
KK 13 Csütörtök 9:00-12:00 magyar történelem és idegen nyelv tantárgyakból
Azok a tanulók, akiknél a technikai feltételek nem adottak a személyes megjelenésre az online
térben zajló tanórákra, az órarendben megjelölt időpontokban az iskolában kapnak lehetőséget
hogy csatlakozhassanak a tanórákhoz, mivel ezeken az online órákon a kamerán keresztüli
személyes megjelenés kötelező. (telefonról, számítógépről, tabletről is elérhető alkalmazásokat
használunk)

3.:Személyes megjelenést igénylő gyakorlati foglalkozások (a járványügyi
intézkedések betartása mellett kötelezően maszk használatával és védőtávolság betartásával,
kézfertőtlenítést és hőmérőzést követő belépéssel az iskola épületébe)
Külső gyakorlati helyszínen tanulók:
A szakképző évfolyamokra járó külső gyakorlati helyszínen tanuló diákok gyakorlati képzése
normál rend szerint a szokásos külső gyakorlati helyszínen folytatódik, amennyiben ezt a
gazdálkodó szervezet vállalja.
Iskolai műhelyben tanulók:
Azon tanulók, akik iskolai tanműhelyben végezték eddig is a szakmai gyakorlati
tanulmányaikat, vagy utolsó évfolyamosok és a külső képző partnerük nem vállalja
gyakorlati oktatásukat külön órarend szerint az iskola tanműhelyeiben vehetnek részt a
gyakorlati foglalkozásokon. Lásd mellékelt excell táblázat
.

Az új órarend 2020. november 16-tól lép életbe.
Ha bármely tantárgyból a tananyaggal, vagy a házi feladattal kapcsolatos kérdésetek van, ezt a
szaktanáraitok által megadott e-mail címen, vagy Kréta üzenet formájában, vagy a tanáraitokkal
alkalmazott kommunikációs csatornán tudjátok feltenni. A tanáraitok a hétköznapokon 8-14.
óráig terjedő időszakban fognak válaszolni a kérdéseitekre, segíteni, ha elakadtatok
Ha egyéb nem a tananyaggal kapcsolatos kérdésetek, problémátok van, fordulhattok az az
osztályfőnökhöz az osztály facebook csoportokon belül, vagy KRÉTA üzenet formájában,
illetve az iskolavezetéshez, az iskolavezetést az alábbi-mail címeken is elérhetitek:
titkarszakkepzo@pszckomlo.hu .

Iskolavezetés

