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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzési alapfeladat-ellátás rendjére, a
szakképző intézményekben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésének eljárási
szabályairól szóló ITM határozat alapján a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti
szakképzésialapfeladat-ellátás rendjére és ellenőrzésére a Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban az alábbi eljárásrendet kell követni:
1. A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának,
értékelésének szabályai:
- A közismereti, szakmai elméleti és szakgimnáziumi iskolai gyakorlat ismeretanyag
oktatása 2020. március 16. napjától tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül
megszervezésre. A diákoknak a tanulás lehetőségét az iskola és a kollégium a Google
Classrooom nevű internetes alkalmazás használatával biztosítja. Ezen a felületen kapják
meg a diákok a szükséges feladatokat, teszteket, határidőket, mindent, ami a tanítással és a
neveléssel kapcsolatos. Emellett a kollégiumi Google Classrooom kurzusokon lehetőség
van szakkörökön, felzárkóztatáson részt venni. (pl. matematika). A tanulókkal való élő
kapcsolattartás csatornái a Skype és a Discord alkalmazások segítségével valósulhat meg.
Szükség esetén a kapcsolattartás hagyományos csatornáit is igénybe kell venni a tanulóval
való kapcsolatfelvétel érdekében: email, facebook.
-

A tanulók az értékeléseket az elvégzett feladatok után kapják. A vizsgatárgyakból a tanulók
hetente kapnak osztályzatot. A többi tantárgyból legalább két hetente kell értékelni a
tanulók feladat megoldását. A jegyeket a KRÉTA elektronikus naplóban kell rögzíteni.

-

Amennyiben a tanuló a kiadott feladatokat megoldja, akkor a tanulmányi kötelezettségét
teljesíti. A digitális oktatás keretében kapott feladatok nem teljesítése csak betegség,
kórházi ellátás igazolása esetén lehetséges. Az mulasztás igazolása az eddigi szabályok
szerint. történik, az igazolás elektronikus benyújtásával.

-

A tanulók részére az otthoni környezetben a folyamatos tanulás feltételeinek (internetes
elérhetőség, számítógép) biztosítsa elengedhetetlen. Amennyiben a tanulónak az
otthonában nem állnak rendelkezésre a digitális munkarend alkalmazásához szükséges
eszközök vagy internet-elérés, és más módon nem megoldható, az osztályfőnök jelzése
alapján az iskola gondoskodik a megoldásról.
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Az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítéséről a március 15-ig a hagyományos és

-

március 16-étől a tantermen kívüli, digitális munkarendben szerzett érdemjegyek és a
megengedett hiányzás mértékének figyelembevételével hozza meg döntését a tantestület.
2.

A pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének szabályai:
A közismereti, szakmai elméleti és szakgimnáziumi iskolai gyakorlat tanárai, oktatói 2020.

-

március 16. napjától tantermen kívüli, digitális munkarendben oktatják a tanulókat. Az
oktatás platformja az iskola és a kollégium esetén egyaránt a Google Classrooom nevű
internetes alkalmazás.
Az intézmény tanárai a tananyagot heti bontásban dolgozzák fel a tanulókkal feladatokon,

-

teszteken, projekteken keresztül az internetes kapcsolattartási csatornák lehetőségeinek
felhasználásával. A tantermen kívüli, digitális munkarend idejére, osztályonként új heti
tanrend kerül kialakításra. A tanároknak, oktatóknak tanórák tartalmát a KRÉTA,
köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben kell rögzíteni.
- A digitális oktatás keretében kapott feladatok - felszólítás ellenére - nem teljesítése esetén a
tanuló mulasztását hiányzásként kell a KRÉTA, köznevelési regisztrációs és tanulmányi
alaprendszerben rögzíteni. Csak betegség, kórházi ellátás igazolása esetén lehetséges a
mulasztás igazolása. A mulasztás igazolása az eddigi szabályok szerint az osztályfőnök
feladata.
- Az intézményben vezetői jelenlét biztosított, munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között. Kérdés,
illetve ügyintézés esetén javasoljuk az elektronikus levélben és/vagy telefonon történő
kapcsolattartást az iskolával.
3.
-

A tantárgyfelosztás szerinti órarend helyett alkalmazandó tanrend:
A 2020. március 15. napját követően esedékes szintvizsgák elhalasztásra kerülnek.

- A szakmai gyakorlati oktatás a szakgimnázium 9-12 évfolyamos tanulói esetében digitális
munkarendben lesznek megtartva. A szakközépiskolások és az érettségi utáni képzésben
tanulók külső gyakorlati foglalkozásai átcsoportosításra kerülnek a normál munkarend utáni
időszakra, addig az elméleti órákat tartjuk nagyobb óraszámban digitális munkarendben.
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Békési intézményegység osztályainak tanrendje 2020. március 16-tól
Változatlan tanrendben, a tananyagtartalmak átcsoportosítása nélkül folyik az oktatás az
alábbi osztályokban:
9. A
szakgimnázium
agrárgépész ágazat
9. A
szakgimnázium
mezőgazdaság ágazat
9.B
szakgimnázium
rendészet és közszolgálat ágazat
10.A
szakgimnázium
agrárgépész ágazat
10.A
szakgimnázium
mezőgazdaság ágazat
10.B
szakgimnázium
vendéglátóipar ágazat
10.B
szakgimnázium
rendészet és közszolgálat ágazat
11.A
szakgimnázium
agrárgépész ágazat
11.A
szakgimnázium
vendéglátóipar ágazat
11.B
szakgimnázium
informatika ágazat
11.B
szakgimnázium
rendészet és közszolgálat ágazat
12.A
szakgimnázium
informatika ágazat
12.A
szakgimnázium
vendéglátóipar ágazat
12.B
szakgimnázium
rendészet és közszolgálat ágazat
12.C
szakgimnázium
agrárgépész ágazat
12.C
szakgimnázium
mezőgazdaság ágazat
5/13.A
szakgimnázium
Informatika rendszergazda
1/9.C
szakközépiskola
Mezőgazdasági gépész
1/9.D
szakközépiskola
Hegesztő
1/9.E
szakközépiskola
Pincér
1/9.E
szakközépiskola
Cukrász
1/9.F
szakközépiskola
Szociális gondozó és ápoló
1/9.F
szakközépiskola
Pék-cukrász

Szakközépiskola 10-11. évfolyamára vonatkozó módosított tanrend
A szakközépiskola 10-11. évfolyamán a közismeret, a szakmai elmélet és szakmai gyakorlat
tananyagtartalmainak átcsoportosítása történik a közismereti és szakmai elméleti
tananyagtartalmak előrehozásával. A tanévből hátralévő időtartamot figyelembe véve ez azt
jelenti, hogy 2020.03.16-tól – kezdődően a KRÉTÁ-ban rögzítettek szerint az első hetekben csak
elmélet, azt követő heteken pedig csak gyakorlati tananyagtartalmak oktatása történik.
Szegedi tagintézmény osztályainak tanrendjéről az érintettek külön tájékoztatást kapnak
Békés, 2020.03.20.
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