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A digitális munkacsoport eljárásrendje a Covid-19 járvány 

esetén esetlegesen elrendelendő digitális munkarend 

bevezetése előtt és alatt 
 

1. A munkacsoport tagjai: 

 Bence Miklós oktató 

 Keczeli László igazgató 

 Teveli Norbert informatikai munkaközösség-vezető, oktató 

 Szendrey Anita iskolatitkár 

2. Felkészülés 

 A Kaposvári Szakképzési Centrum intézkedési tervének, és az oktatói testület 

tanévnyitó értekezletén hozott határozatnak megfelelően rögzítjük, hogy a 

online oktatásra való átállás esetén iskolánkban az oktatás nyomon követésének 

hivatalos felülete a Kréta rendszer. Emellett az oktatók szabadon dönthetnek az 

általuk használt módszerről és felületről, amivel ezen felül támogatják 

munkájukat.  

 Kötelező felület: Kréta rendszer 

 Ajánlott felületek: Google ClassRoom,  

 A felületeken a online oktatásra való átállás érdekében haladéktalanul létre kell 

hozni a kereteket (pl. Google ClassRoomban a kurzusok létrehozása, Redmenta 

felhasználók felvétele, stb.) Amennyiben arra van mód, az oktató munkájának 

ellenőrzéséhez szükséges paramétereket meg kell adni a vezetőség részére. (Pl. 

Google ClassRoom: kurzuskód) 

– felelősök az egyes oktatók 

 Fel kell mérni, hogy az intézmény tanulói, különös tekintettel a most felvett 

diákokra, milyen, a online oktatáshoz használható eszközökkel és szoftverekkel 

rendelkeznek  

– felelősök: osztályfőnökök 

 A diákok és a gondviselők elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) aktualizálni 

kell a Kréta rendszerben kapcsolattartás biztosítása érdekében.  

Felelős: osztályfőnökök 
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 Egyúttal fel kell mérni, hogy az intézmény milyen eszközöket tud biztosítani 

kölcsönzésre a diákoknak a online oktatáshoz.  

felelős: Kis Csaba rendszergazda 

3. Teendők a online oktatás bevezetésekor 

 A bizottság tagjai értekezletet hívnak össze online formában az esetleges 

problémák felvetésére és megoldására.  

Felelős: Keczeli László igazgató  

4. Teendők a online oktatás alatt 

 Kijelölt kollégák segítséget nyújtanak a többi oktatónak az online oktatáshoz 

szükséges rendszerek üzemeltetésében.  

Felelős: Kis Csaba rendszergazda 

 A rendszergazda biztosítja az iskolai rendszerek működését, segíti az iskola 

területéről online oktatást végző oktatók munkáját.  

Felelős: Kis Csaba rendszergazda 

 Az iskolavezetés fokozottan ellenőrzi a számonkérések módját, a jegyek számát, 

az órák, érdemjegyek adminisztrációját.  

Felelős: Lunczer Erika és Horváth Gergely Jenő igazgatóhelyettesek 

 A szülőkkel történő kapcsolattartásra az oktatók a KRÉTA felületet 

használhatják. Szükség esetén a gondviselő adatai résznél megadott 

telefonszámon vagy e-mail címen is elérhetik őket.  

Felelős: oktatók 

Online oktatás alatti tanulói megjelenésre vonatkozó szabályok: 

Az online oktatás időtartama alatt lehetőséget biztosít az intézmény a személyes és kiscsoportos 

konzultációk, felzárkóztatások, vizsgafelkészítések, versenyfelkészítések megszervezésére. 

Ennek feltételei a következők: 

1. A személyes jelenlét kicsoportos (maximum 10-15 tanuló), vagy ha egész osztályról 

van szó két csoportra bontott formában szervezhető meg a járványügyi előírások 

betartásával. 

2. A személyes jelenlétet kezdeményező oktatónak jeleznie kell a tanulók, az 

iskolavezetés, az osztályfőnök és az órarendileg érintett oktatók felé. A jelzésnek 

tartalmaznia kell a következőket: 

a. a jelenléti alkalom mely osztály, mely csoportját, tanulóit érinti, 

b. a jelenlétnek mi a célja, oka, 

c. mely elmaradó órákat érint, amely módosítja az aznapi órarendet, 
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d. mely, az osztályban tanító oktatókat érinti. 

Az online kontakt órák lebonyolításával kapcsolatos előírások: (Google Meet, Discord, 

Teams, stb.) 

A kontakt órákon való részvétel minden diák számára kötelező. A be nem jelentett távolmaradás 

fegyelmi következményeket von maga után. (szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés) Az 

online óra során kiadott feladatokat az oktatók értékelhetik, a távolmaradók ezt minden esetben 

kötelesek pótolni. 

A távolmaradás igazolására szülői, vagy orvosi igazolás fogadható csak el. 

 

 

Kaposvár, 2021. február 16.. 

 

 

 ……………………………….. 

 Keczeli László 

 igazgató 


