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Hatályos: 2020.11.10-től                                                                     Tasnádiné Sipos Mariann 

                                                                                                                                 igazgató 
Miniszterelnök Úr 2020.11.09-én bejelentett, majd 2020.11.10-én elfogadott COVID vírusfertőzés 

miatti járványügyi szigorítások értelmében 2020.11.11-én 30 napra az iskolalátogatás szünetel. Az 

oktatás meg nem szűnik, hanem áthelyeződik digitális (hibrid) oktatási formára.  



Tanulók kötelezettségei digitális oktatás alatt 

Nyomatékosan szeretnék figyelmeztetni minden tanulót, hogy a 2020. 11.11-én életbe lépett digitális 

oktatásban való részvétel nem lehetőség, hanem kötelezettség. 

Azok a tanulók, akik a figyelmeztetés ellenére sem kapcsolódnak be a munkába, nem fogják sikeresen 
teljesíteni az évet, mert munkájuk csak elégtelenre értékelhető, hiányzásiakat pedig írjuk a 
KRÉTÁban. 

A tanulók tanulmányi előrehaladásának biztosítására vonatkozó rendelkezések 

A digitális oktatás alatti munkavégzés két formában lehetséges:  

• távmunka otthoni munkavégzéssel – saját vagy iskolai digitális eszközzel 

• az intézményben történő feladatelvégzés (elkülönített tantermekben, az egészségügyi 

szabályok szigorú betartása mellett)  

Azon tanulók, akik nem rendelkeznek a megfelelő digitális infrastruktúrával, kötelesek minél hamarabb 

tájékoztatni az iskola igazgatóját, ennek felmérésére korábban az osztályfőnökök szülőknek küldtek ki 

levelet. Felhívom minden tanuló és szülő figyelmét, hogy okostelefon használata nem feltétlenül 

elegendő, mert azon nem vagy nagyon nehézkesen lehet szöveget szerkeszteni. Mivel az iskola 

igazgatójának kötelessége a feladat elvégzéséhez szükséges infrastruktúrát biztosítani, ezért akinek 

szövegszerkesztésre nem alkalmas az eszköze, vagy nincs elérhető internethálózata, az a mai napon 

jelezze ezt osztályfőnöke felé. Esetükben vagy digitális eszközt, vagy intézményi feladatvégzést 

biztosítunk. 

Elméleti órák oktatása 

Az elméleti óráitok oktatása digitális formában, otthonról történik. Minden elméleti óra az eredeti 

órarend szerinti időben, azaz az iskolai csengetési rendnek megfelelő idősávokban zajlik. Ez idő alatt 

gép elött kell tartózkodni, és online, videóhívásos órákra készen állva kell várni a munkát. Lesznek 

esetek, amikor nem videóhívásos órák lesznek, ebben az esetben is ugyan ebben az idősávban a gép 

elött kell ülnötök, és az oktató által meghatározott feladatokat végeznetek. 

Azon tanulóknak, akik nem jelennek meg online órán, vagy nem adnak be feladatot határidőre, 

munkájuk elégtelennel értékelhető, továbbá igazolatlan hiányzást fogunk regisztrálni nekik a KRÉTA 

rendszerben. 

Nem elfogadható, hogy az otthontartózkodás miatt másra hivatkozva (pl.: munkavégzés, otthoni 

gazdálkodás, bevásárlás) nem jelenik meg a tanuló órán. A tanuló feladata, hogy ugyan úgy, mintha 

iskolában lenne a tanulással foglalkozzon az tanórái idősávjában, csak ezt gép elött ülve. 

Szülői kérvényeket sem fogadok el a digitális jelenlét megtagadásának igazolására. 

Hivatalos platformok: 

1. classroom 

2. Meet 

3. KRÉTA 

4. Email 

A facebookon keresztül nem adunk ki feladatot és nem is fogadunk el feladatokat. Az adatvédelem 

miatt ezt a csatornát dolgozatok beadására, füzetfényképek beküldésére sem használjuk. A facebook 

egyedül arra jó, hogy az oktató kiírja, hogy feltett valamit a classroomba, de ez az oktató részéről nem 

kötelező, hiszen a classroom azonnal jelez a tanuló email címére, ha feladat vagy bejegyzés lett ott 

közzé téve. 



Gyakorlati órák oktatása 

Iskolánkban minden évfolyamon kötelező gyakorlatok vannak órarendbe beillesztve és órarenden kívül 

is. Ezeknek a gyakorlatoknak továbbra is mennie kell, ezért oktatásunk nem tiszta digitális oktatás, 

hanem hibrid oktatás lesz.  

A tanulók gyakorlati óráit próbáltuk akkorra kialakítani, amikor órarend szerint is gyakorlatos nap 

vagy óra van.  

A gyakorlatokat a következő helyszíneken tervezzük megvalósítani: 

• Tangazdaság – Máriapuszta 

• Tanműhely – Iskolai pékség 

• Iskolai kertészet – Üvegházak 

• Iskolai labor 

A 12.a szakgimnáziumi osztály esetében heti szinten 2 óra álltartás gyakorlat és 1 óra 

növénytermesztés gyakorlat van, mely gyakorlatokat a hetesi beosztás 7 napjához + 1 napot téve a 

tangazdaságban fogják letölteni a tanulók. Ennek időpontját az osztályfőnök fogja kijelölni.  

Több osztály gyakorlati képzésében kihelyezett gyakorlatok szerepelnek, melyek esetében amíg a 

gyakorlati hely fogadja a tanulókat, addig a tanulóknak járniuk kell az eddigi órabeosztás szerint. Amint 

a gyakorlati hely az iskola felé jelez, hogy a járványhelyzet miatt nem fogad tanulókat, a gyakorlatok 

megszervezése az iskolai tanműhelybe, iskolakertbe vagy tangazdaságba lesz áthelyezve. A tanuló 

kötelessége jelezni, hogy ha a gyakorlati hely nem fogadja. Kihelyezett gyakorlaton lévő osztályok 

jelenleg: 10.e –mezőgazdasági gépész, 11.e – mezőgazdasági gépész, 11.d – virágkötő, virágkereskedő, 

10.c – pék-cukrász, mely utóbbi osztálynál a cukrászati gyakorlatok vannak kihelyezve cégeknél. 

A gyakorlatok megszervezésénél fontos szempont volt, hogy kiscsoportokban (max.10 fő) legyetek 

beosztva és foglalkoztatva. Ennek érdekében a nagyobb osztálylétszámok miatt bontottuk az 

osztályokat, mely csoportokat A és B hétre szétszedve terveztük gyakorlatoztatni. A csoportokba való 

beosztást az oktatók végzik, nem kívánságműsor! 

A tangazdaság területe elég nagy kültéri helyszín, ahol bőven betartható a 1,5 m-es távolság, illetve 

elkülöníthető több csoport is egyszerre. A tangazdaság területén rendelkezésünkre áll egy 24 fős 

tanterem, valamint a szociális épület emeletén két kisebb szoba, melyeket kialakítjuk tantermekké, 

ahol a gyakorlatok közben akár elméleti oktatás, számolás vagy pihenőidő is megvalósítható. 

A telepi higiénia érdekében történő fertőtlenítés és járványügyi intézkedések az ASP fertőzöttség 

elkerülése miatt eddig is működött, ezt a továbbiakban is biztosítjuk, valamint további kéz és 

lábfertőtlenítés és felületfertőtlenítés bevezetésére kerül sor. 

A szájmaszk használata egész nap kötelező a gyakorlatokon is! 

Üvegházi gyakorlatok kertészeink esetében szintén megoldható, mert két üvegházzal rendelkezünk, 

így akár egyszerre két csoport is gyakorlatozhat. A tankert és iskolaudvar szintén elég szabad területet 

jelent a kültéri gyakorlatok lebonyolításához. 

Gépészeink a tanya gépes területén vagy az iskolaudvar hangárában elkülönítetten teljesíthetik 

gyakorlatukat. 

Pék és pék-cukrászaink a sütőipari gyakorlatokat a pék-tanműhelyben és a hozzá kapcsolódó teremben 

bontva tarthatják meg.  

 

 

 



Az osztályok gyakorlatát a mellékelt táblázatok szerint osztottuk be: 

Az egyes csoportok a 10 főt nem haladják meg. 

ÉLELMISZER ÁGAZAT 

Pék és pék-cukrász osztályok 

pék 
tanműhely 

A hét oktató B hét oktató 

hétfő 11.c/A csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

11.c/B csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

kedd 11.c/A csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

11.c/B csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

szerda 9.c/A csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

9.c/B csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

csütörtök 10.c  
 

 9/B 

Bekk Péter 
Wenczl Róbert 
Koháry Beatrix 

10.c  
 

 9/B 

Bekk Péter 
Wenczl Róbert 
Koháry Beatrix 

péntek 11.c/B csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

11.c/A csoport Bekk Péter 
Wenczl Róbert 

 

iskola/labor A hét oktató B hét oktató 

hétfő 9.B  Balogh Mária 9.B Balogh Mária 

kedd     

szerda 9.C/B csoport Balogh Mária 9.C/ A csoport Balogh Mária 

csütörtök     

péntek     

 

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT 

Kertész, mezőgazdasági gépész, gazda, mezőgazdasági technikus osztályok 

Tangazdaság A hét oktató B hét oktató 

Hétfő 9.a A és B csoport Dr Varga András 
Kelemen Tamás 

9.a C csoport Dr Varga András 
Kelemen Tamás 

Kedd 9.d A csoport 
 
 

5/13 

Farkasné 
Gelencsér 
Zsuzsanna 

Dr Varga András 

9.d B csoport Farkasné 
Gelencsér 
Zsuzsanna 

Szerda 10.d A csoport Nagyné Técsi 
Ágnes 

10.d B csoport Nagyné Técsi 
Ágnes 

Csütörtök 11.f   Dr Varga András 5/13 Nagy Árpád 

Péntek 9.e A csoport Nagy Árpád 9.e B csoport Nagy Árpád 

 

A gyakorlatok idejére 80 fős kollégiumunkban a tanulókat gyakorlati csoportonként egyesével, 

maximum 2-4-vel el tudjuk szállásolni. Az iskola/kollégium porta továbbra is folyamatosan működik. 

Az iskola technikai személyzete és vezetősége továbbra is a megszokott rendben dolgozik és elérhető. 

Tata, 2020.11.10.    

_____________________________________    
Tasnádiné Sipos Mariann    

igazgató    

   


