
Egyszerűsített eljárásrend

Iskolánk a 40/2020. III. 11. Korm. rendelet és a 1102/2020. III. 14. Korm. határozat értelmében a 
koronavírus miatt fennálló veszélyhelyzetben digitális távoktatásos munkarendre tért át. 

1. Kapcsolattartás
1.1. Az iskola híreit, a szülők és diákok számára fontos információkat a honlapján és a 

Facebook oldalán teszi közzé. Az egyes személyeket érintő ügyekben telefonon vagy e-
mailben vesszük fel a kapcsolatot. 

1.2. Az intézményben ügyeleti nyitvatartás történik, azonban az épületbe csak a portánál lévő 
szélfogóig szabad belépni. Iratot elhelyezni és átvenni ott lehet naponta 9-14 óra között. 
Az épületben tartózkodó ügyintézővel kapcsolatba lépni az iskola telefonszámán vagy e-
mailben lehetséges.

1.3. Az egyes tanulókkal az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot
1.4. A tanuló előmeneteléről továbbra is a KRÉTA rendszerből lehet hivatalos információkat 

kapni

2. Oktatás
2.1. Az iskola oktatási platformként a Ms Teams alkalmazást használja, amelybe minden 

pedagógusnak és tanulónak a bejelentkezés kötelező. A munka a virtuális térben az 
iskolai megszokott rendben folyik:
- a tantárgyak megfelelnek az eddigi tantárgyaknak
- a csoportok megfelelnek az eddigi csoportoknak
- a pedagógusok az órarend szerinti órájuk időpontjában a Teams alkalmazáson 

keresztül elérhetőek
- az aktuális órarend a honlapon elérhető, melyet követni kell, mivel előre nem látható 

okokból esetleg változhat
- ez érdemjegyekről a KRÉTA rendszerben lehet tájékozódni

2.2. A tanév teljesítésének feltétele a tantervi követelmények teljesítése, valamint a digitális 
oktatási rendben történő részvétel

2.3. A Teams platformon keresztül a pedagógusok - szabadon választott és igazgató által 
engedélyezett oktatási eszközökkel élve - adják ki a tanulóknak a tananyagot, 
feladatokat, valamint ezen keresztül történik a számonkérés.
 

3. Operatív munkacsoport a veszélyhelyzet idejére, feladatkörökkel
- Angyalné Kovács Anikó intézményvezető – teljeskörű
- Kismarczi Zsolt igazgató helyettes - kollégiumok, intézményi adminisztráció
- Rocskár György gyakorlati oktatásvezető – gyakorlati képzésben együttműködő 

partnerek
- Mészárosné Rózsa Marianna gazdasági vezető - gazdasági ügyek
- Szabóné Marosi Anikó iskolatitkár - tanulókkal kapcsolatos ügyintézés
- Rákos Judit nevelő - vajdasági gyerekekkel való kapcsolattartás
- Soór László rendszergazda - informatikai rendszerek és adatok elérhetősége

Egyéb kérdésekben a Szegedi Szakképzési Centrum eljárásrendje az irányadó.


