
 

1 
 

        Ikt.sz.: B.2.1/185/88/2020.04.02. 

 
 
 
 

 
 

A tantermen kívüli digitális munkarend 

eljárásrendje 

 

Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Miskolci Tagintézménye 

 
 
 
 
 
 
 

1. módosított kiadás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miskolc, 2020. április 02.  



 

2 
 

1. Jogszabályi, háttér indokoltság  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint az 

Innovációs és Technológiai Miniszter által kiadott szakképzésialapfeladat-ellátás rendjére 

történő hivatkozással a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Miskolci 

Tagintézménye 2020. március 16- tól visszavonásig a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 

a jelen eljárásrend szerint valósul meg.  

A tantermen kívüli, digitális munkarendben (továbbiakban: digitális munkarend) megszervezett 

oktatás és képzés mind a nappali, mind pedig az esti jogviszonyban tanuló diákokat érinti.  

Az eljárásrend az alábbi tevékenységtípusokat foglalja magában:  

- évközi szakmai elméleti oktatás,  

- évközi (saját tanműhelyben teljesített) szakmai gyakorlat,  

- évközi (külső gyakorlati helyszínen, tanulószerződéssel rendelkező tanulók) szakmai 

gyakorlat 

- együttműködési megállapodás keretében szervezett összefüggő gyakorlat;  

 

2. A digitális munkarend kialakításának információforrásai, 

megalapozottsága  

A digitális munkarend kialakítását megelőzően iskolánk felmérést végzett a pedagógusok és 

szakoktatók, valamint a diákok körében a szakmai elmélet és gyakorlat digitális munkarendben 

történő teljesíthetőségére vonatkozóan.  

A felmérés eredménye szerint – alapozva intézményünk tanulásmenedzsment rendszerek 

alkalmazásában szerzett tapasztalatára – az elméleti és szakmai gyakorlati oktatás és képzés a 

szakirányok mindegyikében megszervezhető.  

 

2.1 Tanulók tájékoztatása  

A digitális munkarend hatékony megvalósításának feltétele, hogy tanulóinknak rendelkezésre 

álljanak az ehhez szükséges technikai eszközök, valamint a folyamatos szélessávú internet 

kapcsolat. Ennek felmérésére ajánlott postai küldemény került megküldésre, amelynek 
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eredménye alapján az intézmény vezetése dönt az esetlegesen hiányzó eszközök és feltételek 

biztosításának módjáról.  

Felelős: igazgató, osztályfőnökök, iskolatitkár 

Határidő: 2020. március 16., illetve folyamatosan  

A technikai eszközök mellett a rendkívüli helyzet kezelése érdekében a tanulók pozitív 

hozzáállása szintén alapfeltétel, ezért a felmérés mellett a diákok számára készített tájékoztatók 

készülnek, amelyekben feladatokhoz rendelten kérjük a tanulók együttműködését.  

Felelős: igazgató, osztályfőnökök, iskolatitkár 

Határidő: 2020. március 16., illetve folyamatosan  

 

2.2 Oktatásszervezés  

A tantermen kívüli oktatás időbeosztása azonos a tantermi órákéval, vagyis a KRÉTA 

rendszerben rögzített órarend továbbra is az irányadó.  

Az órarendben történő eseti változásra (pl. óra áthelyezése, helyettesítés) az eddig érvényes 

szabályok vonatkoznak, vagyis minden ilyen típusú változtatást szükséges a KRÉTA-ban 

rögzíteni.  

Felelős: igazgató  

Határidő: oktatói megkeresés alapján  

 

2.3 Tanári jelenlét  

A digitális munkarendben az elméleti és a szakmai gyakorlati oktatás teljesülésének feltétele az 

órarendnek megfelelő online rendelkezésre állás és a tananyag online formában történő átadása. 

A tananyagrészek és feladatok megküldése mellett a digitális oktatás tehát az adott platformon 

történő aktív, bejelentkezett üzemmódot jelent, ami így minden olyan szakmai támogatást 

biztosít, amelyet a technikai eszközök lehetővé tesznek. A rendelkezésre állás fizikai helyét az 

adott oktató választja meg, vagyis az oktatás (egyeztetéshez kötötten) iskolai helyszínről vagy 

egyéb helyszínről is történhet.  

Azok az oktatók, akik időlegesen vagy akár tartósan nem tudják teljesíteni az otthoni 

rendelkezésre állást, kérelmet nyújtanak be.  
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Felelős (a kérelmek feldolgozására): igazgató  

Határidő: folyamatos 

A szabadság és a betegszabadság szabályai is módosulnak, annak feltételei nem a személyes 

jelenléthez, hanem az online rendelkezésre állás akadályoztatásához kötődnek, vagyis az 

oktatók, akik bármilyen okból nem tudják egy vagy több napig óráikat online megtartani, 

szabadság vagy betegszabadság igényüket a szokásos eljárásrend szerint jelzik az igazgatónak. 

 

2.4 Tanórák lekönyvelése  

Az online tanórák lekönyvelése továbbra is a KRÉTA-ban történik. A hiányzást a digitális 

munkarendben is szükséges vezetni. Az a tanuló minősül hiányzónak, akinél az online aktivitás 

teljes hiánya áll fenn, vagyis nem jelentkezik be a tanórákon és az órán kiadott feladatokat nem 

teljesíti. Vagy a visszajelzése alapján kért és postán havonta kiküldött házi feladatokat nem 

teljesíti, szerzett tudásáról nem tud számot adni.  

 

2.5 Tanulásszervezés, tananyagtartalom  

A digitális munkarend megvalósulásának feltétele a tanár – diák közötti online kapcsolat. Az 

online tanulásszervezés egyéb formái tekintetében a tanári autonómia szabályai érvényesek, 

vagyis az adott oktató szabadon határozza meg a kerettantervi előírásoknak megfelelően a 

tananyag tartalmat, melyet igazolni is tud. A gyakorlati tananyag, illetve átadásának módja: A 

gyakorlati helyek határozzák meg, melyet elküldenek az iskola titkárságára iktatásra, kivételt 

képez ez alól, ha a gyakorlati hely nem kíván részt vállalni a digitális oktatásban, valamint esti 

tagozaton az együttműködési megállapodással rendelkezők, ezen esetekben a szakmacsoportért 

felelős (lásd 1. táblázat), az igazgató által megbízott oktató a felelős. A szakmafelelős által a 

Drive-ra elhelyezett tananyagot az illetékes szaktanár, osztályfőnök (ha különböző személy) 

rögzíti a Kréta naplóba és házi feladat formájában hozzáférhetővé teszi a tanulók számára. A 

tanulószerződéssel rendelkező tanulók gyakorlati feladatainak megoldását az alábbi címre 

titkarsag.miskolc@szbi.hu küldik a tanulók további értékelésre, melyet a szaktanár végez el, 

kivéve, ha a gyakorlati hely másként nem rendelkezik. Ezt követően az eredmények a titkárság 

levelező rendszeréről megküldésre kerülnek a gyakorlati hely részére. 

mailto:titkarsag.miskolc@szbi.hu


 

5 
 

Azon speciális eszköz- vagy szoftverigényes gyakorlati órák esetén, amelyeknél a tanóra 

megtartásához szükséges eszközök csak az iskolában állnak rendelkezésre, az oktatók 

folyamatában jelzik igényüket az igazgatónak a tantárgy és az osztály megjelölésével.  

Felelős: igazgató, osztályfőnökök, iskolatitkár 

Határidő: oktatói megkeresés alapján 

  

 

2.6 Online kapcsolat platformjai és technikai feltételek  

A digitális gyakorlati oktatáshoz iskolánk egységes platformot használ (Google Drive 

tanulásmenedzsment rendszer). A rendszerek teljeskörű beüzemelése 2020. március 16-ra 

megtörtént, karbantartása folyamatosan történik. Az oktatók az online jelenlétet tetszőleges 

platformon (elsősorban Skype, de lehetséges Facebook is) teljesítik és azt igazolni tudják. 

Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok, iskolatitkár, rendszergazda  

Határidő: folyamatos  

 

3. Foganatosított intézkedések, kivétel szabályok  

A fent rögzített fő szabályoktól eltérően az alább felsorolt esetben kivételszabályok alkalmazása 

vált szükségessé az alábbiak szerint.  

Azon gyakorlati helyek esetében, akik nem vállalnak rész a gyakorlati oktatásban: 1. 

táblázat + esti tagozaton az együttműködési megállapodás keretében történő oktatás keretében 

Intézkedés: 2020. március 16-tól visszavonásig, a megjelölt szakmák tanulói számára a 

szakmai gyakorlati oktatást digitális munkarendben, projektfeladatok bekérésével teljesítik a 

tanulók, akár az intézményi gyakorlat helyett is.  A szakmai gyakorlati oktatás felügyeletét erre 

az időszakra iskolánk szaktanárai látják el.  

Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok, iskolatitkár 

Határidő: folyamatos  

A fenti intézkedés minden szakképesítésre vonatkozik, ez esetben a gyakorlatot a digitális 

munkarend szabályai szerint szervezzük meg.  
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1. táblázat 

Szakma Gyakorlati hely Csoport Nyilatkozat 

Projektmunka 

felelős 

Cukrász Berek-Rolád Kft. 

2/10. C, 

3/11. C 

nem kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 

Cukrász 
Rózsa Istvánné e.v. 

Zserbó Cukrászda 2/10. C 

fogadja a tanulót, 

de részt vesz a 

digitális 

oktatásban Molnár Tamás 

Eladó Unió Coop Zrt. 2/10. E 

digitálisan kíván 

gyakorlatot tartani Ungvári Zoltánné 

Eladó Rózsa Istvánné e.v.  2/10. E 

fogadja a tanulót, 

de részt vesz a 

digitális 

oktatásban Ungvári Zoltánné 

Eladó 
SPAR Magyarország Ker. 

Kft. 3/11. E 

fogadják a 

tanulókat Ungvári Zoltánné 

Hegesztő 
PRAKTIKUM 

Szolgáltató Bt. 

1/9. H, 

2/10. H, 

3/11. H 

digitálisan kíván 

gyakorlatot tartani Baróczi Imre 

Pincér 
Hotel Miskolc Ker. Szolg. 

Kft. - CITY Hotel 

2/10. P, 

3/11. P 

digitálisan kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 

Pincér 
Népkerti  Vigadó és 

Söröző 

2/10. P, 

3/11. P 

digitálisan kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 

Szakács 
Drót Tankonyha; City 

Rendezvény Iroda Kft. 1/9. SZ 

digitálisan kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 

Szakács 
Hotel Miskolc Ker. Szolg. 

Kft. - CITY Hotel 

2/10. SZ, 

3/11. SZ 

digitálisan kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 

Szakács Hunguest Hotel Palota 3/11. SZ 

nem kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 

Szakács Calypso Étterem 3/11. SZ 

nem kíván 

gyakorlatot tartani Molnár Tamás 
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A digitális oktatás során elkészített házi feladatokat az Iskola és a tantárgyat tanító pedagógusok 

nappali és esti tagozaton az alábbi e-mail címekre várják:   

1. Baróczi Imre Antal: baroczi.imre@outlook.hu 

2. Czeglédiné Majó Krisztina: czegledine.tanar@gmail.com 

3. Csontosné Szegedi Ilona:   iszegedi12@gmail.com 

4. Darvasné Barsi Ilona: darvasnebi@freemail.hu 

5. Dobosi Mária: dobosim12@gmail.hu 

6. Frigyik Erika: frigyka@freemail.hu 

7. Heiszman Bernadett:     bernadettheiszman4@gmail.com 

8. Kulcsár Katalin:    kata.kulcsar@yahoo.com 

2020.04.02-től 

9. Laszák László: laszaklaszlo.szentbenedek@gmail.com 

10. Ligeti Sándor 2020.03.16-2020.04.01-ig: ligeti.sandor@szbi.hu 

2020.04.02-től:     ligeti741029@gmail.com 

11. Molnár Tamás: molnar.tamas.hu@gmail.com 

12. Muha Zsolt:  titkarsag.miskolc@szbi.hu  

2020.03.16-2020.04.01-ig 

13. Szántóné Csőke Marietta:  szantone.marietta@gmail.com 

14. Takács Mariann: masotm75@gmail.com 

15. Ungvári Zoltánné: ungvari.k.marianna@gmail.hu 

16. Berei Ágnes: berei.agnes@gmail.com 

17. Farkas Ferencné:    farkast68@freemail.hu 

18. Kléri Bertalan: kleriber@freemail.hu 

19. Miczánné Balogh Ágnes:   miczanneagi@gmail.com 

20. Urbán Andrea: andrea940@gmail.com 

21. Vargáné Miczán Nikoletta: miczanniki@freemail.hu 

 

Miskolc, 2020. április 02.  

Lövei Gabriella Zsuzsanna 

igazgató 

    s.k. 
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