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Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum
eljárásrendje a 2020. november 11-től bevezetett
tantermen kívüli digitális munkarendre vonatkozóan
Jogszabályi háttér
A 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről. Az ITM által kiadott egyedi miniszteri határozat az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területén kihirdetett veszélyhelyzet során a szakképzésre
vonatkozó szabályokról.
Az intézmény nyitvatartása
Az intézmény a digitális munkarend idejére minden munkanapon reggel 7:00-17:00 óráig tart
nyitva. A vezetői jelenlétet az intézmény igazgatója biztosítja.
Kommunikáció a gondviselőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal
Az iskola minden központi értesítést, közérdekű információt közzétesz weboldalán (http://sipkay.sulinet.hu/), hivatalos facebook oldalán, illetve a KRÉTA rendszerben.
A három felületre a minél szélesebb körű tájékoztatás miatt van szükség.
A fentieken túl az iskola vezetése a hat szakmai munkaközösség vezetőin keresztül, valamint
közvetlenül elektronikus levelekben kommunikál az oktatókkal és a KRÉTA rendszeren keresztül is továbbít információkat.
2020. szeptember 1-től intézményünkben létrehoztunk három munkacsoportot, amelyek irányítói az iskola vezetői, akik a következő területek ellenőrzésével, koordinálásával vannak megbízva:
Dr Hegedüsné Varga Zsuzsanna: Nevelési igazgatóhelyettes: Intézményi digitális munkacsoport létrehozása, az online oktatás támogatása, és a digitális munkacsoport munkájának a koordinálása, és segítése.
Takács Zoltán: Szakmai igazgatóhelyettes: Intézményi oktatásszervezési munkacsoport létrehozása, az intézményi online oktatás kialakítása, szabályozása, az oktatási munkacsoport munkájának a koordinálása.
Sóvágó Anikó: Gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes: Intézményi egészségügyi prevenciós munkacsoport létrehozása, az online oktatásban a járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának a segítése, az intézményi egészségügyi munkacsoport koordinálása.
Tantermen kívüli digitális munkarend
A Kormányrendelet 17.§ (2) értelmében az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. Az egyedi miniszteri határozat 1. pontja értelmében a szakképző intézményben folyó szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti tanórákat,
valamint a jelenlétet nem igénylő szakmai gyakorlati órákat on-line módon kell megszervezni.
Ennek figyelembe vételével:
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Az iskolai adminisztrációt, a tanítási órákhoz kapcsolódó tananyagtartalom regisztrációját a továbbiakban is a https://nyszc-sipkay.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login weboldalon keresztül
kell elvégezni.
A tanórákat a megszokott módon kell beírni, lehetőség szerint akkor, amikor azok órarendileg
vannak. A digitális tanrend idején a tanulói hiányzásokat ÜRES/DIGITÁLIS-ra kell állítani.
Ezekben az időpontokban lehetőséget kell adni a konzultációra a KRÉTA DKT felületén, a
levelezőrendszeren keresztül, vagy közösségi média oldalakon (facebook,).
Ennek támogatására az osztályfőnökök összegyűjtötték a gondviselők, tanulók email címeit,
melyeket a tanév elején a KRÉTA rendszerben rögzítettek. A facebookon (amennyiben eddig
még nem volt) létrehozták az osztálycsoportokat, ahova az osztályban tanító kollégákat is felvették, segítve a kommunikációt.
A KRÉTA DKT támogatja a tanárok és tanulók közötti kommunikációt, lehetőséget teremt a
faliújságon keresztül közvetlen kapcsolattartásra és a tananyagok, feladatok megosztására, nyomon követesére és értékelésére.
A DKT-vel kapcsolatos oktató anyag elérhető a oktatók és tanulók számára is a következő linkeken:
tanuló: https://www.youtube.com/watch?v=A0QRH786koA&t=237s
oktató: https://www.youtube.com/watch?v=U2biOz9c8lM
Minden tanítási órához hozzákapcsolható Házi feladat, ahol a távoktatáshoz szükséges anyagok, valamint az ellenőrző feladatok is megoszthatók a diákokkal határidő megadásával.
A KRÉTA rendszer Üzenetek menüpontja alkalmas a gondviselőkkel, tanulókkal, pedagógusokkal való kapcsolattartásra. Ezen a felületen szintén küldhető tananyag a tanulóknak, tájékoztatás az érintetteknek.
Amennyiben a tananyagok, segédanyagok mennyisége ezt megkívánja, akkor felhő tárhelyen
ezek a fájlok, dokumentumok megoszthatók.
A megosztott tananyagokat hetente kell számon kérni online teszt, űrlap, kérdőív, házi dolgozat
formájában. Az érdemjegyeket leghamarabb a következő héten tartott konzultációs időpontban
lehet rögzíteni az elektronikus naplóban. Amennyiben az adott időpontban nem valósulhat meg
valamilyen gátló tényező miatt, akkor amikor az akadály elhárult, akkor kell bejegyezni az érdemjegyet, vagy a szöveges értékelést.
A kollégák minden héten pénteken eljuttatják az adott hét foglalkozásairól az összefoglalót,
melyet egy előre kiadott táblázatban rögzítenek. A munkaközösségvezetők ezeket összegyűjtik,
melynek segítségével ellenőrzik és figyelemmel kísérik a kollégák munkáját.
Tantermen kívüli távoktatási munkarend
Abban az esetben, ha a tanuló otthonában nem rendelkezik számítógéppel, interneteléréssel,
okostelefonnal, akkor a következő módon kell eljárni.
A tanuló kérésére az iskola biztosítja a laptopot, mely leltári átvételi jegyzékkel adható át.
Vagy
Az intézmény felajánlja a tanulónak, hogy bejöhet az iskolába és előre egyeztetett módon lehetősége van a digitális tanrend teljesítésére az intézményen belül a biztonsági előírások betartása
mellett.
Amennyiben nem helyi lakos:
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A helyi önkormányzattal egyeztet az iskola, hogy hogyan tud a település segítséget adni a tanulónak a digitális tanrend teljesítéséhez, ha se okostelefon, se mobilnet nem áll rendelkezésre.
Vagy:
Az osztályban tanítók minden héten szerda reggelig eljuttatják az iskolába a tananyag feldolgozásához szükséges segédanyagokat, feladatsorokat, valamint az esetleges otthoni számonkéréshez szükséges segédeszközöket.
A tanuló a következő héten legkésőbb hétfőn postára adja az elkészített feladatokat, melyet a
pedagógusok szortírozva A/4-es lezárt borítékban az iskola portáján vehetnek fel.
Amennyiben a tanuló és gondviselője igényli, úgy szerdai napokon az iskola biztosít számára
internetelérést, számítógépet az offline megosztott tananyagokon túl.
Szintén szerdai napokon van mód személyes konzultációra, illetve kéthetente szintén szerdán
lehet a tanulóval személyes jelenlétet igénylő feladatsort kitöltetni. Amennyiben konzultációra
nem kerül sor, csak tesztlap megíratására, úgy a pedagógusnak nem kell megjelennie. Az iskola
gondoskodik a felügyeletről.
Testnevelés órák
A tanmenetben csak azokat a tantárgyi tartalmakat lehet megvalósíthatókani a diákokkal, amelyek otthoni körülmények között, önállóan és biztonságosan végrehajthatók.
Az arányos leterheltséget figyelembe véve a tantárgyi követelményeket elméleti és gyakorlati
feladatokra, foglalkozásokra osztva valósítjuk meg, melynek aránya 50-50%.
Elméleti ismeretszerzés, feladatvégrehajtás:
Az otthoni feldolgozáshoz sportágspecifikus videorészlet megküldése, vagy a video elérhetőségének megadása, meghatározott megfigyelési szempontok megadásával.
A tanuló által elsajátított ismeretek ellenőrzése teszt formájában valósul meg, melyet szintén a
feladatkiosztással együtt kap meg a tanuló. A tanuló a tesztet kitöltve visszaküldi, melyet a
szaktanár értékel és dokumentál.
A technikumban feladat még egy-egy érettségi tétel kidolgozása tanári segítséggel, támogatással.
Gyakorlati feladatvégrehajtás:
Mivel úgy fogalmaz a kormányrendelet, hogy otthon maradjanak a tanulók, ezért az otthoni
mozgásforma végrehajtása a feladat. A testnevelő kollégák egyénre szabott feladatot küldenek
a diákok számára (30 napos plank, 30 napos pull-up, stb), melynek teljesítését videofelvétel
készítésével dokumentálják a tanulók.
A tanulók értékelése:
A tanulók teljesítményét havi 1-1 gyakorlati és elméleti jeggyel értékelik.
Gyakorlati foglalkozások
Az egyedi miniszteri határozat 2. pontja értelmében a jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati oktatást tanműhelyben, illetve duális képzés keretében gazdasági környezetben kell megszervezni
lehetőség szerint heti tömbösítésben, kis létszámú csoportokban.
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Az iskolába érkezéskor a tanuló a hőmérőzést és a kézfertőtlenítést követően a kijelölt gyakorlati helyszínre megy, ahol a járványügyi eljárásrend szerint köteles maszkot viselni a teljes gyakorlati foglakozás ideje alatt, valamint az előírás szerinti távolságtartásra figyelni.
Minden kontakt gyakorlati foglalkozáson jelenléti ívet szükséges vezetni.
További intézkedésig az áthúzott gyakorlati órák csak on-line formában tarthatók.
A megadott konzultációs napokon a tanuló, hiányzása, távolmaradása esetén értesíti az osztályfőnökét. A konzultáción való részvétel nem kötelező, ezért semmilyen hátrány nem érheti a
tanulót.
Ennek értelmében intézményünk elkészítette a foglalkozásokat tartalmazó részletes intézményi
egyedi munkarend beosztást.
Kereskedelem ágazat munkarend a szakmai gyakorlati órák megszervezésére
A kereskedelem ágazat esetén nem feltétlenül szükséges a jelenléti oktatás, de a tananyag hatékonyabb elsajátítását elősegítve, az on-line oktatás idejére konzultációs lehetőséget biztosítunk a tanulóink számára a szakmai tantárgyakra vonatkozóan, élve az egyedi miniszteri határozatban szereplő tömbösítés lehetőségével az alábbi órabeosztás szerint.
Osztály

Heti óraszám

Tantárgy neve

Konzultációk időpontjai

Tanárok neve

9.a

3óra/hét

Gazdasági és vállalkozói ismeretek

Balogh Zoltán
Takács Zsolt
Pálvölgyi Beáta

1A/9

6óra/hét

Gazdasági és vállalkozói ismeretek

1A/9

2óra /hét

Gazdasági és Vállalkozói ismeretek

3A/11

5óra/két hét

Belső gyakorlat

3 hetenként 3 óra konzultáció
Első konzultáció:
2020. november 26. 8:00
2 hetenként 6 óra konzultáció
Első konzultáció:
2020. november 20. 8:00
Második konzultáció:
2020. december 4. 8:00
3 hetenként 4 óra
Első konzultáció:
2020. november 24. 10:40
Havonta 5 óra
Első konzultáció:
2020. november 30. 8:00

Balogh Zoltán
Takács Zsolt
Antal Mónika

Pálvölgyi Beáta
Pálvölgyi Beáta
Antal Mónika

2A/10 eladó osztály: Szokásos menetrendben, órarendben szereplő gyakorlati napokon külső
gyakorlatot teljesíteni kell.
3A/11 eladó osztály: Szokásos menetrendben, órarendben szereplő gyakorlati napokon külső
gyakorlatot teljesíteni kell.
1c/13 kereskedő osztály: Szokásos menetrendben, órarendben szereplő gyakorlati napokon
külső gyakorlatot teljesíteni kell.
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A duális partnerekkel egyeztetve a külső gyakorlatok továbbra is a partnerek szervezésében
történnek változatlan munkarendben.
Turizmus-vendéglátás ágazat munkarend a szakmai gyakorlati órák megszervezésére
A turizmus-vendéglátás ágazat esetén szükséges a jelenlétet igénylő gyakorlati oktatás megszervezése, ezért az egyedi miniszteri határozatnak megfelelően élünk a tömbösítés lehetőségével. Az alábbi egyedi munkarend tartalmazza a tanulók és oktatók benntartózkodásának rendjét.
1B/9. osztály minden héten 1 nap van gyakorlaton a táblázatban jelölt csoportbeosztás szerint,
kivéve a turisztika, ahol 3 hetente egy alkalommal kell megjelenni.
8:30-11.00
Hétfő

Csütörtök

CUKRÁSZ
Kollonay
István
1.csop.
PINCÉR
Csordás
János
2.csop.
Turisztika
Kertész Ibolya
3. csoport
SZAKÁCS
Somogyi Mihály
3.csop.

11:10-13.30
CUKRÁSZ
Kollonay István 2.csop.
SZAKÁCS
Dénes Györgyné 1.csop.

CUKRÁSZ
Strankula Katalin
3.csop.
Turisztika
csoport Fucskó Valéria
csoport Hadobás Zsuzsanna

13:40-16:00
PINCÉR
Polonkai
Miklós
1.csop.
SZAKÁCS
Ilkuné Pósán Zsuzsanna 2.csop.

PINCÉR
Csordás János
3.csop.

1C/9. osztály minden héten 1 nap van gyakorlaton a táblázatban jelölt csoportbeosztás szerint,
kivéve a turisztika, ahol 3 hetente egy alkalommal kell megjelenni.

Kedd

Szerda

CUKRÁSZ
Kollonay István
1.csop.
SZAKÁCS
Ilkuné Pósán Zsuzsanna
2.csop.
Turisztika
csoport Kertész Ibolya
SZAKÁCS
Somogyi Mihály
3.csop.

CUKRÁSZ
Kollonay István
2.csop.
SZAKÁCS
Dénes Györgyné
1.csop.

PINCÉR
Polonkai Miklós
2.csop.
PINCÉR
Besenyei Tibor
1.csop.

CUKRÁSZ
Strankula Katalin
3.csop.
Turisztika

PINCÉR
Szép László
3.csop.

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna
Technikum
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 32. Telefon: +36-42-512-340
E-mail: sipkay@chello.hu
www.sipkay.sulinet.hu

2. csoport Csordás János
1. csoport Fucskó Valéria
1D/9. osztály minden héten 1 nap van gyakorlaton a táblázatban jelölt csoportbeosztás szerint,
kivéve a turisztika, ahol 3 hetente egy alkalommal kell megjelenni.

Kedd

8:30-11.00

11:10-13.30

13:40-16:00

CUKRÁSZ
Strankula Katalin 3.csop.

PINCÉR
Besenyei Tibor 1.csop.

SZAKÁCS
Dénes Györgyné
1.csop.

SZAKÁCS
Somogyi Mihály
3.csop.

CUKRÁSZ
Kollonay
1.csop.
PINCÉR
Szép László
3.csop.

SZAKÁCS
Ilkuné Pósán Zsuzsanna
2.csop.

PINCÉR
Csordás János
3.csop.

Turisztika
2. csoport Hadobás Zsuzsanna
Szerda

CUKRÁSZ
Kollonay István
2.csop.
Turisztika
csoport Fucskó Valéria
3. csoport Kertész Ibolya

9.b osztály a táblázatban szereplő időpontokban
2020.11.19.
2020.11.26.

Csütörtök

2020.12.03.

Cukrász
Kollonay István
1.csop.

Cukrász
Kollonay István
2.csop.

Cukrász
Kollonay István
3.csop.

Szakács
Takács Zoltán
2.csop.
Pincér
Polonkai Miklós
3.csop.
Turisztika: 4-6 óra
Kertész Ibolya
csoport

Szakács
Takács Zoltán
3.csop.
Pincér
Polonkai Miklós
1.csop.
Turisztika: 4-6 óra
Kertész Ibolya
csoport

Szakács
Takács Zoltán
1.csop.
Pincér
Polonkai Miklós
2.csop.
Turisztika: 4-6 óra
Kertész Ibolya
csoport

12.b osztály: 2020. november 18. 1.csop Besenyei Tibor
2020. november 19. 2.csop Szép László
3C/11 osztály: 2020. november 17. 1.csop Besenyei Tibor

István
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2020. december 01. 2.csop Besenyei Tibor
10.b osztály: A. hét - Termelés gyakorlat
1.csop Ilkuné Pósán Zsuzsanna
2.csop Dénes Györgyné
B. hét – Értékesítés gyakorlat
2020. november 16. 1.csop Besenyei Tibor
2020. november 30. 2. csop Besenyei Tibor
11.b osztály órarend szerint;
2.B/10 osztály órarend szerint;
3.B/10 osztály órarend szerint;
1.a/13 osztály órarend szerint;
2.a/14 osztály órarend szerint;
2.D/10 osztály órarend szerint;
3.D/11 osztály órarend szerint;
2.C/10 osztály órarend szerint.
A gyakorlati foglalkozásokon a tanmenetnek megfelelően haladunk a projekt feladatok feldolgozásában.
Az értékelés a projekt zárásakor történik.
A külső gyakorlati helyeket biztosító duális partnerekkel az egyeztetések szerint a gyakorlatokat változatlan formában a gyakorlóhely biztosítja.
Egészségügyi szabályok
2020. október1.–i Kormányrendeletben megfogalmazottak szerint, az elkészített járványügyi
eljárásrend keretében, az intézményünkbe érkező diákoknak, és munkavállalóknak az épületbe
érkezéskor, testhőmérséklet mérés, és kézfertőtlenítés kötelező, amely az on-line oktatás során
is érvényben marad változatlan formában.
Fejlesztőpedagógus munkarendje
A fejlesztő pedagógus emailen tart kapcsolatot a tanulókkal és küld számukra feladatokat és
igény szerint segítséget nyújt azok megoldásához. Minden héten a nevelési igazgatóhelyettesnek továbbítja a heti összesítést pénteken az elvégzett feladatokról.
Iskolai ügyintézés eljárásrendje
Az intézményben az ügyintézés telefonos megkeresést követően előre egyeztetett módon és
időpontban történik kerülve a személyes érintkezést. Az előre elkészített dokumentumok, borítékban a portán átvehetők az igénylő számára.
Technikai segítség
Igény alapján lehetőség van konzultációs kontaktórára megtartására előzetes engedélyezést követően, előre egyeztetett időpontban és helyszínen. A tanulók megjelenése nem kötelező.
Amennyiben a kolléga igényli, lehetőséget biztosítunk az intézményen belüli munkavégzésre a
biztonsági előírások betartása mellett.
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4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. utca 32. Telefon: +36-42-512-340
E-mail: sipkay@chello.hu
www.sipkay.sulinet.hu

Ajánlott alkalmazások

https://nyszc-sipkay.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
https://accounts.google.com
https://www.facebook.com
https://learningapps.org/user/tankocka?displayfolder=271296

https://www.google.com/forms/about/
https://www.redmenta.com/
https://teams.microsoft.com/
Ajánlott, megfelelő regisztrációval ingyenesen használhatófelhő tárhelyek

https://accounts.google.com
https://tresorit.com/business
https://www.dropbox.com/
https://mega.nz/
https://account.box.com/login
Nyíregyháza, 2020. november 17.
Tóthné Zsigó Zita
igazgató

