Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Az 283/2020. (VI. 17.) Kormányrendeletben kihirdetett
egészségügyi válsághelyzetre tekintettel iskolánkra vonatkozóan az alábbiakat rendelem el:
Fő szempontok az oktatásban részt vevő személyek élet -, egészség-, személyi, vagyonés jogbiztosságának védelmét, a szakképzés folytonosságának és az intézményi működés
stabilitásának garantálása, valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének
megelőzése.
Iskolánkban azonnali hatállyal bevezetjük a hibrid oktatási módot a következők szerint:


2020. szeptember 2-4 –ig az oktatás online formában történik.



A digitális oktatáshoz szükséges platformok osztályszintű kialakítása. (Osztály
Classroom-ok létrehozása, diákok, oktatók „behívása”). A digitális oktatás
feltételeit kielégítő eszközök meglétének felmérése. Feladatot jelent az
osztályfőnöknek.



2020. szeptember 7-től órarend szerint folyik az oktatás A és B hetes bontásban,
az osztályok létszámának osztásával. (Létszámkorlát 25 fő, az ennél kisebb
létszámú osztályokat nem bontjuk, ők folyamatosan járnak iskolába). Az osztály
bontása feladatot jelent az osztályfőnök számára, a beosztást az osztályfőnök
legkésőbb 2020. 09. 04-ig ismerteti az osztály tanulóival és a szülőkkel.



A hibrid oktatás a következőt jelenti: Az A héten az osztály egyik fele, B héten
az osztály másik fele jár iskolába. A tanítási órákon az oktatók úgy jelölik ki a
feladatokat, hogy a következő héten, amikor a tanuló otthon tartózkodik is
foglalkoztatva legyen. Azon a héten minden oktató egy alkalommal online
(Discord-on) elérhető a diákok számára konzultáció céljából.



A kollégista diákok közül a magyarországi lakcímmel rendelkező a digitális
hetet otthonukban töltsék, a külföldi diákok folyamatosan jelenjenek meg az
iskolában.



A gyakorlati képzés zavartalanul folyik. A gyakorlati képzőhely a gyakorlatokat
megtartja.



Intézményünkben amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk
viselése kötelező, 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt
vevő tanulók számára a maszk viselése ajánlott.

Ezen intézkedési rendet a járványügyi készültséget figyelembe véve, folyamatosan
aktualizáljuk.
Ezen intézkedési rendet az egészségügyi válsághelyzet során azonnal szükséges
alkalmazni.
Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.
Szeretném a magam és kollégáim nevében megköszönni az Önök bizalmát, türelmét,
megértésüket. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy segítsük tanulóinkat a
zökkenőmentes hibrid munkarend átállásra.
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