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Hatályos: 2021.02.01-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.  

A digitális oktatás előkészítése 

 A digitális oktatásra való felkészülés során tudatosítottuk, hogy mindenkinek – 

tanulónak, tanárnak egyaránt – fel kell készülnie és saját felelősséggel részt kell vennie 

az oktatás ezen formájában is. 

 Az osztályfőnöki munkaközösség és azon belül az osztályfőnökök feladata volt már 

korábban, hogy begyűjtsék a tanulóktól az emailes elérhetőségeiket (mindenkinek 

gamiles legyen!). 

 Annak a tanulónak, akinek nincs gmail-es elérhetősége, annak az iskolai foglalkozások 

alatt segítettünk létrehozni egyet. A digitális oktatás kezdetére már minden tanuló 

rendelkezik email címmel. 

 Hivatalos kommunikációs csatornák: KRÉTA, classroom, email! Más csatornák nem 

elfogadottak. 

 Facebook nem használható feladat kiadásra, bekérésre, csak tájékoztatásra, de annak 

tudomásulvételével, hogy nincs mindenkinek profilja.  

 A tanulóknak év elején újra létrehoztuk a classroom osztályokat, melyek kódjait az 

iskolában megkapták, és informatika, vagy digitális kultúra tanórák keretében beléptek. 

A felsőbb évesek már biztonsággal kezelik, az alsóbb évfolyamosoknak segítettünk a 

bejelentkezésben. 

 Az előzőekben említett órák keretében megtanítottuk a program használatát, a 

tanulóknak (feladatok feltöltése, létrehozása, tesztek megoldás, beküldése, fényképek 

beküldése). 

 A z oktatóknak több alkalmas továbbképzést tartottunk, melyen összegeztük a korábbi 

tapasztalatokat, és lefektettük a szabályokat. 

 A classroom osztályok kialakítása olyan formában történt meg, hogy azt az igazgató 

napi szinten nyomon tudja követni. Ennek érdekében nem tanórákat hoznak létre az 

oktatók azokban az osztályokban, ahol tanítanak, hanem osztályok létrehozását 

végeztük el, melyben elkülönülnek a tantárgyak, így csak egy kódot kell minden 

osztályban kiosztani tanárnak, és diáknak egyaránt. 

 



 Segítségképpen használati utasítást és egy belső használatú felhasználói útmutatót 

készítettünk, illetve videós segítséget adtunk oktatóinknak. 

A tanulók tanulmányi előrehaladásának biztosítására vonatkozó rendelkezések 

Előzetesen a szülők számára készítettünk egy felmérő kérdőívet, melyen nyilatkoztak arról, 

hogy rendelkeznek-e internetkapcsolattal, számítógéppel, laptoppal, tablettel vagy 

okostelefonnal. Amennyiben valamely háztartásban nem megoldott eszközhiány miatt az 

online munka, azoknak a tanulóknak az iskolai tabletekből adtunk a digitális oktatás időszakára. 

(Jelen állapot szerint 10 tablet került kiosztásra.) 

Ha valamiért az internet elérhetőség nem megoldott, akkor biztosítjuk a tanulónak, hogy 

felügyelettel az iskolai internethálózatot és eszközöket használva ellássák feladataikat. 

 

Oktatók számára 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)  

 

Közismereti és szakmai elméleti oktatás a digitális oktatás időszakában 

 

Közismereti és szakmai elméleti oktatást online formában szervezzük meg. 

A tanulókkal hivatalosan kialakított online felület a classroom és emailek. a szülőkkel a 

KRÉTÁn keresztül kommunikálunk. Erről tájékoztattuk a szülőket. 

 

Azon elméleti órák esetében, melyek száma meghaladja a heti 2 tanórát, ajánljuk a heti egyszeri 

online videós órákat, melyeknek hivatalosan alkalmazott felülete a google-n keresztül könnyen 

elérhető Meet, vagy a korábban regisztrált osztályoknál a Microsoft Teams. 

 

Minden elméleti óra az eredeti órarend szerinti időben, azaz az iskolai csengetési rendnek 

megfelelő idősávokban zajlik majd. 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 tartózkodni, és az 

oktató által meghatározott feladatokat elvégezni. 

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 másra hivatkozva (pl.: munkavégzés, otthoni gazdálkodás, bevásárlás) 

nem jelenik meg a tanuló az órákon. 

Fontos, hogy a feladatok megoldásához szükséges időkeret ne haladjon meg egy normál, 45 

perces tanórai időkeretet. Szem elött kell tartani, hogy ne terheljük túl a tanulót. 

 

Fejlesztő foglalkozások: sajátos nevelési igényű tanulók számára jelenléti foglalkozás is 

szervezhető egyéni vagy kiscsoportos (2-4 fő) formában, ha azt a tanuló egészségi állapota, 

sajátos helyzete megkívánja. A foglalkozások megtartása a fejlesztőpedagógussal egyeztetett 

időpontban történik. Ezen kívül a fejlesztő pedagógus minden gyakorlati foglalkozáskor is 

megjelenik és szükség estén segítséget nyújt a tanulóknak, a fennmaradó idejében pedig 

digitális formában tartja a kapcsolatot a fejlesztésre szoruló tanulókkal. 



 

Értekezletek megtartását meeten, online, mindenki részvételével tervezzük a szokásos 

értekezleti időpontban: hétfőnként 15:00-kor! 

 

Gyakorlati képzés tervezete 

A gyakorlati órák megszervezésénél fontos szempont volt, hogy egy esetleges digitális oktatás 

esetén az elméleti órák is megtarthatók legyenek. Digitális oktatás során a tanórák az órarend 

szerinti idősávokban kerülnek megtartásra, ekkor kell tananyagot feltenni, online órát tartani, 

tesztfeladatok elérhetőségét biztosítani az oktatónak. A tanulók gyakorlati óráit próbáltuk 

akkora kialakítani, amikor órarend szerint is gyakorlatos napjuk/órájuk van.  

A gyakorlatokat a következő helyszíneken tervezzük megvalósítani: 

 Tangazdaság – Máriapuszta 

 Tanműhely – Iskolai pékség 

 Iskolai kertészet – Üvegházak 

 Iskolai labor 

 

A meglévő osztályaink közül a 12/2 szakmunkások érettségire felkészítő osztályának nincs 

semmiféle gyakorlata, ezért őket a beosztásba nem számoltuk bele, illetve 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.  

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. 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) 

foglalkoztassuk a tanulókat. Ennek érdekében a nagyobb osztálylétszámok miatt bontottuk az 

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

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. 

 

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 bontva tarthatják meg.  

A szájmaszk használata egész nap kötelező a gyakorlatokon is! 

A jelenléti foglalkozásokra való megjelenéskor kötelező lázméréssel és kézfertőtlenítéssel 

kezdünk. Fontosnak tartjuk a 1,5m-es távolságok betartását. 

Az osztályok és tanulók beosztását a 2. és 3. melléklet tartalmazza. 

 

Kollégiumi elhelyezés 

Az iskola és a kollégium a digitális oktatás alatt a gyakorlati foglalkozások biztosítására nyitva 

áll. A gyakorlatok idejére 80 fős kollégiumunkban a tanulókat gyakorlati csoportonként 2-4-

sével el tudjuk szállásolni. Amennyiben egyszerre kevés tanuló veszi igénybe a kollégiumi 

szállást, a gyerekeket egyesével helyezzük el a szobákban. Továbbá a korábban alkalmazott 

járványügyi intézkedések betartásával vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést. Értjük ez alatt: 

a belépéskori lázmérést és kötelező kézfertőtlenítést, a szájat és orrot eltakaró maszk használatát 

közösségi tereken, udvaron, folyosókon, és a1,5 m-es távolság betartását. 

Tanulói étkeztetés előzetes igény lejelentés után továbbra is biztosított a gyakorlati képzés 

idejére, illetve a kollégiumi elszállásolást igénybe vevőknek. 

A kollégiumban megszálló tanulókra az eredeti beosztás szerint támogató oktatóink látják el a 

felügyeletet. Csoportfoglalkozások délutánonként most elmaradnak. 

Felzárkóztatás, érettségi felkészítés 

Az idő előrehaladtával egyre inkább szükségessé válik tanulóinkkal személyesen is találkozni  

az év végi szakmai és érettségi vizsgáikra való felkészítés, felzárkóztatás és konzultációk miatt.  

Ezen találkozások beosztását készítettük el komplex szabályozásunk kiegészítésében, melyben 

részletes leírásra került, hogyan, milyen formában találkozunk tanulóinkkal. 

 

Mellékletek 

1. melléklet - Helyi óraterv 

2. melléklet - Gyakorlati oktatás beosztás 

3. melléklet - Tanulók beosztása 

4. melléklet - Vezetőségi beosztás digitális munkarendben 

 

 



1. melléklet 

Helyi óraterv 

A digitális oktatás alatt minden elméleti óra az eredeti órarend szerinti időben, azaz az iskolai 

csengetési rendnek megfelelő idősávokban zajlik. Külön órarendet nem készítettünk. 

A gyakorlati foglalkozásokat úgy alakítottuk ki, hogy ne legyen fedés az elméleti órákkal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet 

Gyakorlati oktatás beosztás 

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 Bencze József 
Bencze Józsefné 

11.c/B csoport Bencze József 
Bencze Józsefné 

kedd 11.c/A csoport Bencze József 
Bencze Józsefné 

11.c/B csoport Bencze József 
Bencze Józsefné 

szerda 9.c/A csoport 
7:30-10:00 

9.c/A csoport 
10:15-12:45 

Bencze József 
Bencze Józsefné 

Füssyné Nagy 
Andrea 

9.c/B csoport 
7:30-10:00 

9.c/B csoport 
10:15-12:45 

Bencze József 
Bencze Józsefné 

Füssyné Nagy 
Andrea 

csütörtök 10.c  
 

 9/B 

Bencze József 
Bencze Józsefné 
Koháry Beatrix 

10.c  
 

 9/B 

Bencze József 
Bencze Józsefné 
Koháry Beatrix 

péntek 11.c/B csoport Bencze József 
Bencze Józsefné 

11.c/A csoport Bencze József 
Bencze Józsefné 

 

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 
Koháry Bea 

9.C/ A csoport Balogh Mária 
Koháry Bea 

csütörtök     

péntek     

 

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT 

Kertész, mezőgazdasági gépész, gazda, mezőgazdasági technikus osztályok 

Tangazdaság A hét oktató B hét oktató 

Hétfő 9.a A csoport Dr Varga András 
Kelemen Tamás 

9.a B csoport Dr. Varga András 
Kelemen Tamás 

Kedd 9.d A csoport 
 
 

5/13 

Farkasné 
Gelencsér 
Zsuzsanna 

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 

 



 

 

 

3. melléklet 

Tanulók beosztása 

 

  9/A   

 A csoport    B csoport 

       
1. Adamek Norbert   13. Modlok Rózsa 

2. Balogh Adrián   14. Nagy Benedek 

3. Bognár Károly Bence   15. Podmilsák Gréta 

4. Czirják Róbert   16. Rácz Enikő 

5. Demeter György   17. Schaffer András 

6. Farkas Marcell   18. Sonkoly Krisztián 

7. Gál Csongor   19. Süvegh Gábor 

8. Gáti Martin   20. Klenota Rajmund 

9. Horváth Bence   21. Kozák Zsolt 

10. Jánny Márk   22. Körmendi Szilárd 

11. Kirschner Ferdinánd   23. Láng Andor Tamás 

12. Kiss Benjámin      

 

 

 9/B 

  
1. Csányi Alexandra 

2. Fábián Klaudia 

3. Fodor László 

4. Jankovics Levente 

5. 
Neuwirt Patrik 
Dominik 

6. 
Onodi Zseraldin 
Vivien 

7. Pállai Annamária 

8. Palotai Bence 

9. Stark Ádám 

10. Sütő Dávid 

 

  9/C   

 A hét     B hét 

       

  Név      Név 
1. Benczek Luca    1. Mach Petra 

2. Dolgos Ibolya Ilona    2. Nagy Richárd László 

3. Dósa Viktória    3. Schaffer Vivien Alexandra 



4. Forisek Nikolett    4. Schill Milán 

5. Fülöp Elizabet Fanni    5. Sima János 

6. Gágó Vince Lajos    6. Sós Vivien 

7. Gölöncsér Csongor    7. Szatmári Antal 

8. Mach Flóra    8. Varga Boglárka Dóra 

9. Maszlavér Viktória    9. Varga Noémi 

 

  9/D   

 A hét     B hét 
       

1. Ádám Krisztina    1. Kiss Flóra 

2. Bagoly Viktória    2. Lukács Anna 

3. Bari Orsolya    3. Mohos Anna 

4. Farkas Vivien    4. Motil Patrik 

5. 
Hajzer Petra 
Zsuzsanna    5. Paár Alexandra 

6. Horváth Izabella    6. Rigó Vanessza 

7. Juhász Angelika    7. Sebestyén Laura Panna 

       8. Süveg Bettina 

     9. Stzántó Nikolett 

         

 

 

 

  9/E   

       

 A hét     B hét 
 A csoport     B csoport 

1. Bagi Bence    1. Nagy Márk 

2. Bakó Valentin    2. Piokker Csaba 

3. Erős Olivér    3. Puskás Patrik 

4. Erős Róbert    4. Timár Viktor 

5. Gulyás Csaba    5. Villám Tibor 

6. Hoffman Erik    6. Varga Csaba 

7. Holovnyák Kevin    7. Vajdai Roland 

8. Jámbor Bence    8. Zsédely Máté 

9. Kovács Barnabás    9. Tóth János 

10. Lois Barnabás    10. Pekár Zétény 

         

 10/C      

1. Dubnicz Sára    

2. Horváth Vivien Mártaa     
3.  Jónás Veronik      
4. Kovács Petra     
5. Kovács Vivien     

6. 
Schlchta Tia 
Alexandra     

7. Szekeres Brigitta     



        
        
        
        

       

  

 
 

10/D    

 A csoport      B csoport 
1. Hoffmann Vivien    1. Bolemányi Pálma 

2. Kovács Diána    2. Kulcsár Rita 

3. Lökös Jázmin    3. Orbán Gertrúd 

4. Palotai Balázs    4. Schlepp Vanessza 

5. Varga Izabella    5. Szakáts Gréta 

6. Wulcz Réka    6. Szerencse Vivien 

  11/C   

 A csoport     B csoport 

1. Bácsi Vanessza    1. Kis Éva 

2. Baranyai Csilla    2. Kriszt Laura Mária 

3. Biro Attila László    3. Paska Márk 

4. Győrik Bálint    4. Pócsi Zoltán György 

5. 
György Patrik 
Krisztián    5. 

Rostás Szimonetta 
Nikolett 

6. Horváth Alíz Ildikó    6. Schaffer Máté 

7. Kiss Kevin Péter    7. Seres Zoltán Bélla 

8. Kozicz László    8. Somhegyi Dorina Éva 

       9. Szász Szabina 

 

 11/F 
   

1. Batha Katalin  
2. Báthory Benjámin Donát  
3. Forró Levente Benjámin  
4. Kátai Nikoletta  
5. Móricz Eszter  
6. Szabó Zsófi  
7. Számvéber József  
8. Szekeres Szabolcs  
9. Tóth Máté  

10. Visnyovszki Nikolett  
11. Zhorela Petra  

   

  5/13  
   

1. Brenner Ákos  
2. Hermann Ákos  
3. Horváth Alexandra Klaudia  
4. Horváth Máté  
5. Kadelka Balázs  
6. Király Patrik Gábor  



7. Kiss Norbert  
8. Koczur Sára  
9. Nyári Levente  

 

 



4. melléklet 

Vezetőségi beosztás digitális munkarendben 

KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM JÁVORKA SÁNDOR 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM,  

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskola vezetőségének feladatellátással kapcsolatos beosztása 

Prf. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere által 2021.02.01-én kiadott határozata alapján a 

KASzC jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

vezetősége a digitális oktatás alatt a következőképpen látja el feladatát 2021.02.01-től az előre 

tervezett 30 napos digitális oktatás időszakában vagy visszavonásig terjedő időszakában: 

 

 Munkahelyi jelenléttel Home office munkával 

hétfő Tasnádiné Sipos Mariann ig. Magyaróvári József Tamás igh. 

kedd Magyaróvári József Tamás igh. Tasnádiné Sipos Mariann ig. 

szerda 
Tasnádiné Sipos Mariann ig. 

Magyaróvári József Tamás igh. 
---------------- 

csütörtök Magyaróvári József Tamás igh. Tasnádiné Sipos Mariann ig. 

péntek Tasnádiné Sipos Mariann ig. Magyaróvári József Tamás igh. 

 

 

 

 

Hatályos: 2021.02.01-től                                                                     Tasnádiné Sipos Mariann 

                                                                                                                                         igazgató 



 



 

  

 

KISALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM JÁVORKA SÁNDOR 

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUM, 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLEX SZABÁLYOZÁS 
KIEGÉSZÍTÉSE  

DIGITÁLIS MUNKAREND IDEJÉRE 
2021.02.01-2021.03.01-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2021.02.01-től                                                                     Tasnádiné Sipos Mariann 

                                                                                                                    igazgató 
 



A 2021.02.01-től meghosszabbított digitális oktatás idejére a korábban közzétett komplex szabályozás 

érvényes, néhány kiegészítéssel. 

Az iskolai oktatás több formában valósul meg: 

- online, digitális oktatás tananyagközléssel classroomon keresztül elméleti szakmai és 

közismereti tantárgyakból 

- minden oktató az adott tantárgyából legalább egy órát/hét meet-en keresztül tart, ez aló 

kivétel a testnevelés, minőség-ellenőrzés, munkavédelem órák 

- kiscsoportos jelenléti gyakorlati oktatás keretében minden osztály hetente egy napon bejárnak 

az iskolába gyakorlatozni csoportbontásban 

- azok a tanulók, akik heti két napot kihelyezett gyakorlaton töltenek, továbbra is járnak, kivéve 

akkor, ah a duális partner indokoltan nem foglalkoztatja 

- a végzős tanulóknak kiscsoportos jelenléti felzárkóztatásra szakmai vizsgatantárgyaikból heti 1 

napot biztosítunk 

- érettségiző osztályoknak kiscsoportos jelenléti felzárkóztatásra vizsgatantárgyaikból heti 2 

napot biztosítunk a következő beosztás szerint: 

Csütörtökönként: 

 1. óra 

7:30-8:30 

2. óra 

8:40-9:40 

3. óra 

9:50-10:50 

4. óra 

11:00-12:00 

5.óra 

12:10-13:10 

6. óra 

13:20-14.00 

12.a 1.csop gi/szak  

Móni/Feri 

mat 

Zsuzsa 

töri 

Árpi 

magyar 

Andi 

angol/német 

Péter/Nóri 

infó 

Marika 

12.a 2.csop. mat 

Zsuzsa 

gi/szak  

Móni/Feri 

magyar 

Andi 

töri 

Árpi 

  

       

2/12 1.csop töri 

Árpi 

magyar 

Anna 

angol/német 

Péter/Nóri 

mat 

Zsuzsa 

 infó 

Marika 

2/12 2.csop magyar 

Anna 

töri 

Árpi 

mat 

Zsuzsa 

angol/német 

Péter/Nóri 

  

 

 

 



Péntekenként: 

 1. óra 

7:30-8:30 

2. óra 

8:40-9:40 

3. óra 

9:50-10:50 

4. óra 

11:00-12:00 

5.óra 

12:10-13:10 

6. óra 

13:20-14.00 

12.a 1.csop eszé/szak  

Misi/Feri 

mat 

Zsuzsa 

töri 

Árpi 

magyar 

Andi 

angol/német 

Péter/Nóri 

infó 

Marika 

12.a 2.csop. mat 

Zsuzsa 

eszé/szak 

Misi/Feri 

magyar 

Andi 

töri 

Árpi 

 gi  

Móni 

       

2/12 1.csop töri 

Árpi 

magyar 

Anna 

angol/német 

Péter/Nóri 

mat 

Zsuzsa 

 infó 

Marika 

2/12 2.csop magyar 

Anna 

töri 

Árpi 

mat 

Zsuzsa 

angol/német 

Péter/Nóri 

  

 

A következő linken elérhető az órarend: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQIPk1cCD9jTSq_qxluXsKI_S26XIJ1ZMX-

UrUxwHKk/edit#gid=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az órarend táblázatának értelmezése: 

 
felzárkóztatás jelenléttel 

 
gyakorlat jelenléttel 

 
meetes órák 

  érettségi felkészítés 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQIPk1cCD9jTSq_qxluXsKI_S26XIJ1ZMX-UrUxwHKk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KQIPk1cCD9jTSq_qxluXsKI_S26XIJ1ZMX-UrUxwHKk/edit#gid=0


 

Mindezek értelmében a következő rend szerint folyik a gyakorlati és elméleti képzés: 

-9.a hétfőn gyakorlatos nap az eddigiek szerint 
-9.b csütörtökön gyakorlatos nap az eddigiek szerint 
-9.c szerdán gyakorlatos nap az eddigiek szerint 
-9.d kedden gyakorlatos nap az eddigiek szerint 
-9.e pénteken gyakorlatos nap az eddigiek szerint 
-10.c csütörtök pék gyakorlat, péntek cukrász kihelyezett gyakorlat az eddigiek szerint 
-10.d szerda gyakorlatos nap az eddigiek szerint 
-10.e csütörtök és péntek kihelyezett gyakorlat 
-11.c hétfő, kedd gyakorlat, csütörtök felzárkóztatás 
-11.d kedd felzárkóztatás, csütörtök, péntek kihelyezett gyakorlat 
-11.e hétfő, kedd kihelyezett gyakorlat, szerda felzárkóztatás 
-11.f csütörtök gyakorlat, péntek felzárkóztatás 
-12.a csütörtök, péntek felzárkóztatás 
-2/12 csütörtök, péntek felzárkóztatás 
-5/13 kedd Andrással gyakorlat/felzárkóztatás, csütörtök Árpival gyakorlat/felzárkóztatás 
 
A jelenléti gyakorlat és felzárkóztatás továbbra is max. 10 fős, kiscsoportos jelenléttel, maszkban, 

fertőtlenítővel és lázméréssel zajlik. 

 

 

 

 


