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E L J Á R Á S R E N D
a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti

szakképzésialapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére



A  Pálóczi  Horváth  István  Mezőgazdasági  Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és
Kollégium
− a 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési

intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló,
− az  Innovációs  és  Technológiai  Minisztérium  JEF/29359/2020-ITM  számú  Egyedi

miniszteri határozata a szakképző intézményekben tantermen kívüli, digitális munkarend
bevezetésének eljárási szabályairól szóló,

− Az  emberi  erőforrások  minisztere  4/2020.  (III.16.)  határozata  a  kollégiumi  ellátás
igénybevételével kapcsolatos eltérő szabályokról szóló

határozatok alapján  a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzési-alapfeladat-
ellátás rendjére és ellenőrzésére vonatkozóan az alábbi eljárásrendet alakítja ki.

1. A  közismereti,  a  szakmai  elméleti  és  gyakorlati  ismeretanyag  oktatása  az
intézményben a nappali  és az esti  (felnőttoktatás) munkarend helyett  a tantermen
kívüli, digitális munkarend alapján kerül megszervezésre.

− Az  oktatási  folyamatok  megvalósítását  digitális  eszközökkel,  elektronikus  úton,
informatikai háttértámogatással kell megvalósítani. Az oktatók számára biztosítani kell az
intézményi  hálózathoz  való  távoli  hozzáférést,  az  elektronikus  kapcsolattartás
lehetőségét. A diákok eszközellátottságának felmérése alapján az intézmény a rendkívüli
oktatási  időszak  időtartamára  –  a  megfelelő  átadás-átvételi  eljárás  és  dokumentálás
mellett – számítógépet biztosít.

− Az elektronikus oktatási csatornák alkalmazása biztosítja a kapcsolattartást az oktatók és
a  tanulók  között,  lehetővé  teszi  a  digitális  oktatási  tartalmakhoz  való  folyamatos
hozzáférést.  A  digitális  oktatási  folyamatok  során  az  alkalmazott  szoftverek  lehetővé
teszik a távoktatást és együttműködését, a tanulási-tanítási folyamat nyomon követését és
értékelését.

2. A tanulók tanulmányi előrehaladásának ellenőrzése,  rendszeres beszámoltatásának,
értékelésének  alkalmazható  formái,  gyakorisága,  rendje,  az  évfolyam  tanulmányi
követelményei teljesítésének rendje, feltételei

− A tanulmányi előrehaladás ellenőrzésének formái elsősorban az interneten fellelhető
digitális programok, tartalmak segítségével történik. Jellemzően az e–Kréta felületén,
különböző levelező rendszerek szolgáltatásai révén feladatlapok, beadandó feladatok,
projektmunkák formájában.

− A  tanulók  beszámoltatásának  módjai:  házi  feladat,  feladatlap  kitöltése,  kérdőív
kitöltése,  projekt  feladat  készítése,  valós  idejű  online  feleltetés,  és  minden  olyan
módszer,  amely  alkalmas  a  tananyag  feldolgozásának  ellenőrzésére.  Az  elkészült
produktumok vagy azok dokumentációja elektronikus formában kerül továbbításra a
szaktanárnak.

− A  beszámoltatás  az  intézmény  pedagógiai  programjában  rögzített  gyakorisággal
történik.



− A  feladatokat,  tananyagtartalmakat  digitális  eszközökön  keresztül  a  pedagógusok
elküldik az osztálynak, akik az előre meghatározott időkereten belül megoldják azt, és
elküldik a pedagógusoknak.
Amennyiben  a  tanuló  a  pedagógus  által  értékelés  céljából  elküldött  feladatot  a
megadott határidőig neki felróható okból nem küldi vissza, a pedagógus elégtelennek
értékelheti a munkáját.

− A  tanuló  köteles  napi  rendszerességgel  bekapcsolódni  az  oktatásba.  Feladatuk

együttműködni  az  érintett  szaktanárokkal,  az  adott  órára  vonatkozó  tananyagot  a
legjobb tudásuk szerint elsajátítani, a meghatározott feladatokat határidőre elkészíteni
és eljuttatni a szaktanár által kért csatornán keresztül a megadott helyre.

− A  tanuló  az  évfolyam  tanulmányi  követelményeit  tantermen  kívüli,  digitális

munkarend  szerint  a  pedagógusok  által  digitális  módon  eljuttatott  feladatok
megoldásával teljesíti.

− A  duális  képzésben,  külső  gyakorlati  helyen  résztvevő  tanuló  –  kiskorú  tanuló

esetében  törvényes  képviselője  –  dönthet  úgy,  hogy  a  rendkívüli  helyzetre  való
tekintettel nem vesz részt a kontakt foglalkozásokon. Ebben az esteben az intézmény a
digitális munkarend szerint biztosítja számára a gyakorlati képzést.

− A kollégium  helyi  pedagógiai  programja  szerinti  kollégiumi  nevelést  a  tantermen
kívüli,  digitális  munkarend  kollégiumokra  helyi  szinten  adaptált  elvei  szerint  kell
megszervezni, azon tevékenységek tekintetében, ahol ez értelmezhető.

3. A  pedagógusok  munkavégzésének  formái,  rendje,  beosztása,  a  köznevelési
regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálásának módja

− A  pedagógusok  munkájukat  távoktatás  keretében  otthonról  végzik.  A
tananyagtartalmakat  a  tantárgyfelosztás  szerinti  órarendnek  és  a  tanmenetnek
megfelelő folyamatos ütemezésével továbbítják a tanulóknak.

− A  pedagógusok  az  az  elvégzett  feladatokat  a  KRÉTA  rendszerben  heti

rendszerességgel rögzítik. A felületen a tanulói mulasztásoknál az „üres állapotot” kell
beállítani.

− Az osztályfőnökök infokommunikációs  eszközök segítségével  látják el  feladataikat.

Amennyiben  valamely  tanuló  esetében  a  feladatok  ellátásának  elmaradását
tapasztalják haladéktalanul jelzik a szülőnek, illetve az intézményvezetésnek.

4. A tantárgyfelosztás  szerinti  órarend helyett  alkalmazandó tanrend,  közismereti  és
szakképzési  kerettantervekben  foglalt  tantárgyi  struktúrától  való  eltérés  formája,
mértéke
− Az intézmény  tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrendje úgy

került  kialakításra,  hogy  az  megfeleljen  a  tantermen  kívüli,  digitális  munkarend
feltételeinek, illetve lehetőség szerint a tanulói és a szülői igényeknek.

− A tanrend a közismereti és szakképzési kerettantervekben foglalt tantárgyi struktúrától
nem tér el,  azoknak megfelelően a nappali és az esti munkarend során alkalmazott
tantárgyfelosztásban meghatározott tantárgyi struktúra szerint került kialakításra.



− Az intézményben – a szakoktatókkal történt egyeztetés alapján – a gyakorlati oktatás
digitális  munkarendben  megvalósítható,  így  a  közismereti  és  a  szakmai  elméleti,
illetve a szakmai gyakorlati tananyagtartalmak átcsoportosítására, felcserélésére nincs
szükség.



5. Záró rendelkezés

A  tantermen  kívüli,  digitális  munkarend  szerinti  szakképzésialapfeladat-ellátás  rendjét  és
ellenőrzését szabályozó eljárásrend 2020. március 19-én lép életbe és visszavonásig érvényes.

Örkény, 2020. március 19.


