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TÁJÉKOZTATÓ
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 a technikumban. Az újonnan életbe lépő helyi óraterv a jogszabályi előírásoknak megfelelően
három fajta munkaformára vonatkozó tanítási órákat tartalmaz.
1. Online, személyes megjelenéssel létrejövő digitális tanórák, melyekre mindenki kötelezően
csatlakozik.
2. Személyes iskolai megjelenést igénylő gyakorlati foglalkozások (a járványügyi
intézkedések betartása mellett kötelezően maszk használatával és védőtávolság betartásával,
kézfertőtlenítést és hőmérőzést követő belépéssel az iskola épületébe)
3. Digitális munkaszervezéssel megvalósuló foglalkozások, melyek a tanuló részéről egyéni
feladatvégrehajtást tesznek lehetővé. Az egyéni feladatmegoldásokhoz konzultáció, segítség
kérhető munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között a szaktanároktól a tanórához kapcsolódó
online felületeken.
Az új órarend 2020. november 16-tól lép életbe. (nov. 14-ig megküldésre kerül az osztályfőnökök
által)
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)
Ezek a tanórák 8.00 - 14.00 óra között lesznek.
Az iskolában megszervezésre kerülő gyakorlati foglalkozások személyes megjelenéssel történnek,
tömbösítéssel. Ez heti 1 napot jelent a 10 – 13. évfolyamon. (kivétel 5/13/inf csoport, 2 nap) Az
órarend ezeket az órákat is jelöli.
Az online órákon és a gyakorlati foglalkozáson való megjelenés kötelező, az azokról való
távolmaradást igazolni kell! Ez a Házirend előírásai alapján az osztályfőnöknek megküldött, vagy
a KRÉTA alkalmazásba feltöltött igazolással lehetséges.
Az online órák a digitális oktatás alatt az alábbiak szerint lesznek.
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A fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, felkészítések, szakkörök (a sportfoglalkozások
kivételével) a szaktanárral egyeztetett formában és időpontban valósulnak meg az órarend
figyelembe vételével.
Mindenkinek hatékony, eredményes munkát és jó egészséget kívánunk!
Iskolavezetés

