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Bevezető  

 
A COVID-19 vírus miatti világméretű járványhelyzet az oktatás területén is változásokat 
eredményezett. A megszokott jelenléti oktatás helyett előtérbe került, majd kötelezővé vált a 
távoktatással történő digitális oktatás.  
 
Előzmények  

A 2020. március 8-t követően ideiglenesen, majd a 2020. november 9-t követően a 2020/21-
es tanév jelentős részére bevezetésre került a digitális oktatás, mely során a tanulók 
otthonaikban digitális eszközön történő oktatása valósult meg. Az oktatás mellett a szakmai 
gyakorlatok is jelenlétiből digitális gyakorlatokká módosultak a 2021. év tavaszán 
bekövetkezett III. hullám során.  
 
A Hunfalvy rendelkezik egyéni intézkedési tervvel, mely az idei tanévre vonatkozóan frissítésre 
került. Jelen INTÉZKEDÉSI TERV újabb módosításig vagy visszavonásig marad hatályban, a 
módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével 
kerül sor.  
 
 
Általános leírás  

Iskolánk intézkedési terve az alábbiak alapján készült: 

• Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Felsőoktatásért, Innovációért és 
Szakképzésért Felelős Államtitkársága által kiadott a 2021/2022. tanévben a 
szakképző intézményekben a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos eljárásrendje. 

• A Centrum intézkedési terve. 
• Aktuális rendeletek. 

 
 
Az intézkedési terv célja a megelőző intézkedésekkel 

• az iskolai közösség minden tagjának élet-, egészségvédelme, 

• a tanév megkezdése, lebonyolítása, 

• az intézményi működés stabilitásának garantálása, 

• a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése. 

Az intézkedési terv személyi hatálya kiterjed: 

• az egész intézményre, 

• minden diákra, diák törvényes képviselőjére, 
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• minden oktatóra, 

• minden technikai dolgozóra, 

• minden, az épületbe belépő személyre. 

 
 
Fertőzés lehetőségének ténye esetén az igazgató köteles elektronikus írott formában 
tájékoztatni a főigazgatót. Az összesítő táblázatot az igazgató az esetek függvényében köteles 
vezetni a Centrum által megjelölt online felületen:  
Budapesti Gazdasági SZC_Covid bejelentés_2021-2022.  
 
 
Takarítás, fertőtlenítés  

  
A szakképző intézményben legalább havonta alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő 
nagytakarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.  
 
A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlásait.  
 
A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges 
tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a szakképzési centrum feladata.   
 
Valamennyi oktatási tér esetében az előírt takarítási útmutató teljes körű betartása szükséges. 
Ezt megfelelő módon dokumentálni kell. A termekben a tanulói csoportok váltása között a 
felületfertőtlenítést biztosítani szükséges. 
 
Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak használatára 
fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 
alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a 
szappanos kézmosás).  
 
A szociális helyiségekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet vírusölő 
hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.   
 
Kéztörlésre papírtörlők biztosítása javasolt, közös használatú textiltörölköző alkalmazása tilos. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTOx2MOdkSU2ibaReB5IcNECI6rIkITWajDpVLSU9kQ/edit#gid=1819080655
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTOx2MOdkSU2ibaReB5IcNECI6rIkITWajDpVLSU9kQ/edit#gid=1819080655
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTOx2MOdkSU2ibaReB5IcNECI6rIkITWajDpVLSU9kQ/edit#gid=1819080655
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTOx2MOdkSU2ibaReB5IcNECI6rIkITWajDpVLSU9kQ/edit#gid=1819080655
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTOx2MOdkSU2ibaReB5IcNECI6rIkITWajDpVLSU9kQ/edit#gid=1819080655
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KTOx2MOdkSU2ibaReB5IcNECI6rIkITWajDpVLSU9kQ/edit#gid=1819080655
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tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 
kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.  
 
Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 
(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás 
során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a 
padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 
informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC 
lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek a felületnek megfelelő vírusölő hatású 
szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.   
 
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók egészségét ne 
veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő 
védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.  
 
Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely 
vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek 
ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.  
 
 

Az intézmény látogatása, rendezvények, kirándulások 

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban 
és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó 
vehet részt. Kérjük a tanulókat és a szülőket, hogy tünetek észlelésekor keressék meg 
háziorvosukat. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén a tanuló (szülő), és a 
foglalkoztatott köteles értesíteni az iskolát. Az a tanuló vagy oktató és foglalkoztatott, aki 
bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 
zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi 
hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelés időtartamának végét tartalmazó határozatot 
szükséges bemutatni. 
 
A szakképző intézménynek meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az intézményi 
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az 
intézmény épülete előtt. 
Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók egymástól távolabb történő 
elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek 
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bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem 
kötelező. 
 

A közösségi terekben a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező 2021. november 22-
től.  A közösségi terekben egyszerre csak annyi személy tartózkodjék, hogy betartható legyen 
a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített 
területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. 
 
A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Tornatermi 
foglalkozások esetén az órák alatt a terem szellőztetéséről gondoskodni kell. Az órák során 
célszerű mellőzni a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 
kerülhető el, akkor ezeket lehetőleg állandó beosztású párokban, kiscsoportokban kell 
végezni. 
 

Eljárásrend jelenléti oktatás esetén  

  
Oktatás eseti megbetegedés esetén  

Eseti megbetegedés alatt tanulók vagy oktatók egyéni vagy kis számú egyidőben vagy közel 
azonos időben történő megbetegedését értjük.  
  
Amennyiben az érintett tanuló vagy törvényes képviselője jelzi az iskola számára a fertőzés 
lehetőségének tényét, az alábbi eljárásrend lép érvénybe:  

• az iskola igazgatója tájékoztatja a területileg illetékes népegészségügyi osztályt és 
a meghatározottak szerint jár el az alábbiakkal kiegészítve:  

• az érintett osztályterem/termek fertőtlenítő takarítása haladéktalanul elrendelésre 
kerül,  

• a védelemmel nem rendelkezők a népegészségügyi osztály döntéséig karanténban 
kötelesek maradni, de 10 napig legalább, mely során az oktatás az órarendben 
rögzített tartalommal, online kontakt órákon keresztül kerül megtartásra, a digitális 
munkarend szabályai szerint,  

• az iskola területére visszaengedett tanulók jelenléti oktatásban tanulnak tovább,  
• a karanténba helyezett tanulók számára a tanárnak lehetővé kell tenni, hogy 

minden órát online követhessenek. Ezeken az órákon az online megjelentek az 
óra menetébe bevonhatók, KRÉTA rendszerben megjelentként kerüljenek 
rögzítésre. Bármilyen okból történő hiányzás a karantén ideje alatt igazoltnak 
minősül.   
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• a karantén ideje alatt leadott tananyag ismerete alól a karantén ténye nem 
mentesít,  

• a karantén alatti számonkérések alól a karanténban lévő tanulók mentesülnek, 
önkéntes teljesítés esetén értékelendők.  

  
Amennyiben oktató jelzi vezetője számára a fertőzés lehetőségének tényét, az alábbi 
eljárásrend lép életbe:  

• az iskola igazgatója tájékoztatja a területileg illetékes népegészségügyi osztályt és 
a meghatározottak szerint jár el az alábbiakkal kiegészítve:  

• az érintettel egy légtérben több, mint 15 percet együtt töltöttek esetében vizsgálni 
szükséges a védettség tényét,  

• a védelemmel nem rendelkezők a népegészségügyi osztály döntéséig karaténban 
kötelesek maradni,  

• kontakttanulók esetében az előző pont lépési érvényesek,  
• oktatók esetében az oktató a karantén ideje alatt a munkavégzés alól mentesülhet, 

a karantén ideje betegszabadságnak minősül, eseti helyettesítéssel kell ellátni 
órarendi órákat, kivéve ha  

• az oktató a karantén ideje alatt óráit online módon megtarthatja az órarend szerinti 
osztályok számára. Az ilyen órákon az oktatás pl.: projektorral történő kivetítés 
mellett megtartható oly módon, hogy az osztályban a felügyeletet eseti 
helyettesítéssel kell megoldani. A felügyelő bármilyen szakos oktató lehet, aki az 
online megtartott órán a rendet tartja az osztályban.  

 
Amennyiben a technikai személyzet tagja jelzi vezetője számára a fertőzés lehetőségének 
tényét, az alábbi eljárásrend lép életbe:  

• az iskola igazgatója tájékoztatja a területileg illetékes népegészségügyi osztályt és 
a meghatározottak szerint jár el az alábbiakkal kiegészítve:  

• az érintettel egy légtérben több, mint 15 percet együtt töltöttek esetében vizsgálni 
szükséges a védettség tényét,  

• a karantén ideje alatt az érintettek helyettesítését elsődlegesen iskolai keretek 
között, annak ellehetetlenülése esetén a Centrum bevonásával kell megoldani.  

  
Oktatás tömeges megbetegedés esetén  

Tömeges megbetegedés alatt tanulók több osztályra kiterjedő vagy oktatók nagy számú 
egyidőben vagy közel azonos időben történő megbetegedését értjük.  
  
Fenti esetben az igazgató tájékoztatja a területileg illetékes népegészségügyi osztályt és a 
meghatározottak szerint jár el. Emellett az igazgató saját hatáskörében eljárva elrendelheti az 
iskola teljes lezárását fertőtlenítő nagytakarítás megtartása mellett. Az oktatás a digitális 
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munkarend szerint zajlik minimum a hatósági karanténban megjelölt ideig, de nem hosszabb 
ideig, mint az első igazolt megbetegedéstől számított négy hét, kivéve, ha a fertőzések száma 
ezidő alatt olyan mértékű marad, ami a jelenléti oktatást ellehetetleníteni. Az iskola teljes 
lezárása, a lezárás meghosszabbítása esetén a főigazgató minden esetben értesítendő.  
   
Kapcsolattartás partnerekkel, iskolalátogatás, beiskolázás  

Kapcsolattartás partnerekkel  
Javasolt az online kapcsolattartás minden esetben, de a mindenkor érvényben lévő 
jogszabályok és hatósági előírások szigorú betartása mellett partnerek fogadhatók és 
látogathatók.  
Iskolalátogatás, beiskolázással kapcsolatos rendezvények  
A mindenkor érvényben lévő jogszabályok és hatósági előírások szigorú betartása mellett 
rendezhetők beiskolázással kapcsolatos iskolai rendezvények, az országos rendezvények 
látogathatók.  
Vizsgaszervezés  
A mindenkor érvényben lévő jogszabályok, hatósági előírások és fenntartói döntések, 
utasítások szigorú betartása mellett szervezhetők.  
  
  
  
  
  
     
Eljárásrend a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti szakképzésialapfeladat-ellátás 
rendjére és ellenőrzésére  

  
A tanulók tanulmányi előre haladásának, ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának, 
értékelésének alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam tanulmányi 
követelményei teljesítésének rendje, feltételei  

  
Centrum szinten:  

● A tanév követelményeinek teljesítése az igazgató által ellenőrzött heti 
tanmenetek alapján történik.  
● A tanulók tanulmányi előrehaladását a tanár ellenőrzi, a rendszeres 
beszámoltatás a tanmenetben foglaltak szerint történik, az értékelés formái: 
érdemjegy, pontszám, szöveges értékelés.  
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● Tanrend: az órákat heti szinten új órarend készül, a tanuló megkapja az új 
órarendjét, amely egyben a feladatainak elvégzésében (időzítés, súlyozás) is támpontot 
nyújt számára.  

  
Az iskolában:  
Tanuló:  

➔ A tanulási felületeken/keretrendszerben az iskolának megadott e-mail címével 
vesz részt.  
➔ A rendelkezésére bocsátott heti órarendje alapján elvégzi a tanárai által kiadott 
teendőket, teljesíti a feladatokat.  
➔ Részt vesz az online alkalmakon.  
➔ Elvégzi a számára kijelölt pótló, ismétlő feladatokat.  

  
Osztályfőnök:  

➔ Hozzáfér az osztályban tanító tanárok heti beosztású tanmenetéhez.  
➔ Hozzáfér a tanulók feladatainak teljesítését rögzítő felülethez.  
➔ Nyomon követi a tanulók előrehaladását, nagyobb lemaradásról Kréta-üzenetet 
ír a tanulónak/szülőnek.  
➔ Elektronikusan elérhető a tanulók, szülők számára.  

  
Oktató:  

➔ Minden osztályra/csoportra heti beosztású tanmenetet készít.  
➔ A tanmenetben rögzíti az értékelés módját (milyen gyakran, milyen feladatokra 
születik érdemjegy, illetve pontszám, ami megadott szabályok szerint érdemjeggyé 
váltható át, továbbá mely extra feladatokra lehet érdemjegyet/pontot szerezni).  
➔ Az osztályfőnökkel megosztott felületen rögzíti a tanulók által teljesített 
feladatokat.  
➔ Hetente megosztja a tanulókkal a határidővel ellátott kötelező és választható 
feladatokat, pontosan megjelölve a teljesítés formáját, felületét, az értékelés módját 
(pontszám, érdemjegy).  
➔ Szükség esetén egyéni pótló, ismétlő feladatokat ad a tanulóknak.  
➔ Rögzíti a Krétában a fentieket.  

  
Vezető (igazgató, igazgatóhelyettes):  

➔ Biztosítja, hogy minden tanulóhoz álljon rendelkezésre egyetlen, valós, őt 
beazonosító e-mail cím.  
➔ Ellenőrzi a heti beosztású tanmeneteket, szükség esetén javíttat, pótoltat.  
➔ Nyomon követi a tanulók feladatainak teljesítését rögzítő felületet.  
➔ Nyomon követi az osztályfőnökök tanulók/szülők számára küldött üzeneteit.  
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➔ Ellenőrzi a Kréta bejegyzéseket.  
  
Felületek:  

➔ A tanulói feladatok teljesítésének nyomon követésére felület: Google Drive 
➔ A tanulókkal való kapcsolattartás, házi feladat kiadása, visszajelzés 
(osztályfőnök, tanár, tanuló): Kréta Házi feladatok és Üzenetek  
➔ Tanmenet heti bontásban: elektronikusan (pl. Google Drive)  

  
A tananyag minimálisan tartalmaz tankönyvi fejezeteket (oldalszámokkal hivatkozva), 
internetes forrásokat (megnézendő videók, elolvasandó elektronikus anyagok linkkel 
hivatkozva), és megoldandó feladatokat (beágyazott link vagy egyéb hivatkozás). Emellett 
tartalmazhat ismétlő feladatokat, illetve fejlesztő feladatokat is, amelyek teljesítését egyénre 
szabottan kéri a tanár a tanulóktól. A tananyag elsajátításáról határidőre elvégzett 
tevékenységgel számol be a tanuló. Ez mérhető, értékelhető. Az értékelés eredménye 
visszacsatolás: jegy vagy pontszám formájában, illetve szövegesen, egyénre szabva.  
 
A pedagógusok, oktatók – ideértve az óraadókat is – munkavégzésének formái, rendje, 
beosztása, a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben való dokumentálásának 
módja  

Munkavégzés formái:  
● Heti beosztású elektronikus tanmenet készítése, megosztása vezetővel, 
tanulóval, szülővel.  
● Tanítás heti tanmenet alapján.  
● A tananyag előkészítése Google Drive. 
● Egyéni pótló, ismétlő feladatok kijelölése.  
● A tanulók által elvégzett feladatok ellenőrzése és értékelése, visszajelzés a 
tanulónak.  
● Tantárgyának heti óraszámától függően on-line jelenlétet igénylő megtartása.  

  
Munkavégzés rendje, beosztása:  

● Heti 40 óra  
● Heti óraszámának egy részében online jelenlétet igénylő oktatás elektronikus 
felületen  
● A fennmaradó időben tanmenet, tananyag, feladatok készítése, elküldése, a 
tanulói tevékenység ellenőrzése, a tanulók egyéni segítése  
● A tanórák megtartásának regisztrálása a Kréta rendszerben történik  
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Budapest, 2021. november 22.  
  
  
Plánk Tibor 
igazgató  
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