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Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola
egészségügyi válsághelyzet során történő eljárásrendjének módosított változata
Érvényes 2021. május 31-től

Általános intézkedések
Jelen eljárásrend a korábbiakban kihirdetett
484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet,
104/2021. (III.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.),
SZFHÁT/36453/2021-ITM egyedi miniszteri határozat, valamint az azt meghosszabbító
SZFHÁT/46260-4/2021-ITM egyedi miniszteri határozat, továbbá az
SZFHÁT/47809/2021-ITM egyedi miniszteri határozat,
SZFHÁT/47809-3/2021-ITM egyedi miniszteri határozat,
a 167/2021. (IV.9.) Kormányrendelet,
a 177/2021. (IV.15.) Kormányrendelet,
4/2021. (IV. 22.) BM rendelet
a 251/2021. (V.17.) Kormányrendelet,
a 252/2021. (V.17.) Kormányrendelet,
a 264/2021. (V. 21.) Kormányrendelet, valamint
a 271/2021. (V.21.) Kormányrendelet
alapján készült el a 2021.05.31-től érvényes nevelési-oktatási munkarendre vonatkozóan.
Az iránymutatás a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és
jogbiztonságának védelmét, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés
stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány továbbterjedésének
megelőzését veszi figyelembe.
Az intézménynek kiemelt feladata és kötelessége a járványügyi készültséget kezelő
intézményi intézkedési terv folyamatos aktualizálása – szükség esetén az intézményen belüli
eltérő járványügyi helyzetet is figyelembe véve.
Az iránymutatást a szakképző intézmény a Kormány által kihirdetett egészségügyi
válsághelyzet miatti járványügyi készültség során folyamatosan köteles alkalmazni, előírásait
betartani és betartatni. Az iránymutatás érvényes a szakképző intézmény összes működési és
képzési helyére.

Jelen eljárásrendben a „jelenléti oktatás” kifejezés az iskola épületeiben és a gyakorlati
munkahelyen személyes megjelenést igénylő munkarendet jelöl.

Az iskola feladatainak ellátásához szükséges egészségügyi szempontból
biztonságos környezet kialakítása
Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások,
irányelvek betartása mindenki számára kötelező.
Ezek: - gyakori szappanos kézmosást
- alkoholos kézfertőtlenítést,
- köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését,
- szájat és az orrot eltakaró eszköz (továbbiakban: maszk) használatára
vonatkozó szabályok betartását.
Az iskola épületeit egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató
személy látogathatja.
A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet tartalmazza.
A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az iskola épületébe való belépéskor
lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók és az
intézmény más alkalmazottai tekintetében.
Ha valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál magasabb
testhőmérséklet (37,8), vagy a fertőzésre utaló más jellemző tünet jelentkezik, az
intézménybe nem léphet be, illetve haladéktalanul otthonába kell távoznia és a
háziorvosával a kapcsolatot felvennie.
Ha a tünetek kiskorú tanulónál jelentkeznek, a szülőt vagy törvényes képviselőt
haladéktalanul értesíteni kell, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása
azonnal nem megoldható, el kell különíteni a szülő megérkezéséig vagy
intézkedéséig.
A megfelelő távolság betartása az intézmény egész területén belül, rendkívül fontos. A
várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel
(felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) biztosítunk, illetve hívjuk fel rá a figyelmet
(könyvtárakban, ebédlőkben, büfékben, vendéglátóterekben, irodákban stb.). A 1,5
méteres távolság betartása kötelező testhőmérséklet mérés során is a belépéskor.

Fokozottan kell ügyelni az intézmény minden helyiségének tisztaságára, megfelelő
(virucid) kézfertőtlenítő szerek, valamint szintén virucid hatású felületfertőtlenítő
szerek és takarítószerek használatára.
A termekben a tanulói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés és szellőztetés
szükséges. (A virucid hatású fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar
nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő
behatási idővel kell felhasználni. A megfelelő kéz- és felületfertőtlenítő szerek folyamatos
rendelkezésre állását biztosítani kell. Ennek dokumentálása, ellenőrzése az iskola feladata.)

A gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtleníteni (ajtókilincs, liftgombok,
kapcsolók, fogantyúk, korlátok stb.) kell. A számítógépek billentyűzete, kancsók
rendszeres tisztítása és fertőtlenítése szükséges virucid fertőtlenítőszerrel. Ennek
dokumentálása, ellenőrzése a szakképző intézmény feladata.
Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt
figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes
szellőztetésre. Mesterséges szellőztetés esetén, amennyiben nyithatók az ablakok,
javasolt a minél gyakoribb természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása.
Szükséges
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intézménybe

érkezők

megfelelő

tájékoztatásáról: a létesítmény aktuális házirendjéről, az új típusú koronavírus
járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti korlátozásokról.
A vendégek fogadására fokozott figyelmet kell fordítani.
A 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet, a 252/2021. (V.17.) Korm.rendelet, valamint a
271/2021. (V.21.) Korm.rendeletben foglaltak alapján:
18. § (1) A nevelési, oktatási intézmény területére a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d)- a gyermeken, illetve a tanulón,
e)- a gyermeket, illetve a tanulót - a (2) bekezdés szerint - kísérő nagykorú személyen
és,
f)- az a)-e) pontban felsoroltakon kívül, a nevelési, oktatási intézmény belső
szabályzata szerint belépésre jogosult koronavírus ellen védett személyen kívül más
személy nem léphet be.
Rendezvények a 264/2021. (V.21.) Korm.rendeletben foglaltak alapján:
- egyéb zárt téri rendezvény csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek tartható;

- egyéb szabadtéri rendezvény legfeljebb 500 fő részvételével korlátozás nélkül tartható
(gyűlés is), 500 fő felett azonban csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek
részt a szabadtéri rendezvényen.
Ennek megfelelően az ügyintézés email formában, vagy a tanuló közben járásával,
illetve a portán borítékban névre szólóan egy mappában elhelyezve történik. A szülők
csak a porta előterébe léphetnek be, hőmérséklet mérést követően, és a titkársággal
előre egyeztetett (email, telefon) ügyek intézése történhet a fentebb leírtak szerint.
Szükséges az iskola belső intézkedési terveinek, szabályzataikban foglaltaknak
fokozott betartása és betartatása, valamint ezen szabályzatok, utasítások,
intézkedési protokollok kiegészítése és rendszeres aktualizálása a járványhelyzet
alakulásához igazodva. Ennek során a vonatkozó szabályok és ágazati ajánlások
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figyelembevételével speciális utasításokat hozhat.
Amennyiben bármilyen különleges, fertőzésre vagy betegségre, vagy annak gyanújára
utaló jelet azonosítanak a szakképző intézményben, akkor az intézmény vezetője
elrendeli a szükséges intézkedéseket, és azokról a járványügyi szabályoknak
megfelelő azonnali tájékoztatást nyújt.
A tanegységekben, és lehetőség szerint az iskola azon helyiségeiben, ahol az adott
munkanapon vizsga történt, a munkanap végén ózongenerátoros fertőtlenítést kell
végrehajtani. A fertőtlenítés kizárólag akkor kezdhető meg, ha az adott helyiségben
már senki nem tartózkodik. Az ózongenerátoros fertőtlenítést, csak olyan személy
végezheti, aki a berendezés használati utasítását megismerte és az erről szóló
nyilatkozatot aláírta.
Az épületrészek bejáratait az ózongenerátor használata idején a belépést tiltó felirattal
kell ellátni, melyen az belépést tiltó időszakot is fel kell tüntetni. Az ózongenerátor
használatáról az adatok és személyek feltüntetésével ellenőrzési naplót kell vezetni.

A tanítás megszervezése
1. Az intézményünkben a szakmai oktatásban a közismereti és szakmai elméleti valamint a
szakmai gyakorlati tanórákat 2021. május 10-től jelenléti oktatási munkarend szerint
szervezzük meg.
2. A jelenléti tanórákat úgy kell megszervezni, hogy a tanterem kapacitásának
figyelembevételével lehetőség szerint a 1,5 méteres védőtávolság betartható legyen.


Az iskola József Attila sugárúti épületének nyitvatartása:
2021. május 3-tól: 6-21 óráig



Az iskola Maros utcai épületének nyitvatartása:
2021. május 3-tól: 6-21 óráig

3. A szülőkkel, való folyamatos kapcsolattartás elsősorban az elektronikus levelezés
formájában, illetve a tanulmányi rendszeren (KRÉTA) keresztüli alkalmazzuk. Folyamatos
tájékoztatás az iskola honlapján valamint facebook oldalán történik. A 2021. május-júniusi
vizsgaidőszakban az érettségi és szakmai vizsgákat a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint szervezzük. A jogszabályból kiemelt fontosabb rendelkezések:
167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
(1) Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4)
bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik –
a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
(2) Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely
középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik. (3) Ha a vizsgázó az igazgató –
Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján a)
az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, b) mentesül az írásbeli vizsgarész
alól, c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól, d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a)
pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsgaegyenértékűséget kíván
szerezni, vagy e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű
célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, akkor
számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
(5) Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény
alapján százalékos formában kell megállapítani. A teljesítmény százalékban történő
kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni, tizedesjegy nem
állapítható meg.
(6) Ha a vizsgázó egy korábban megszerzett írásbeli vagy a Vizsgaszabályzat 18/B. §
(8) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgaeredménnyel, vagy a Vizsgaszabályzat 60/D. §-ában

meghatározottak szerint jelentkezett pótló vizsgára, és kérte annak beszámítását, akkor
vizsgaeredményét a korábbi vizsgaeredménye alapján az (5) bekezdésben foglaltak szerint
kell megállapítani.
(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni.
SZFHÁT/47809/2021-ITM számú EGYEDI MINISZTERI HATÁROZAT
4. A szakmai vizsgán az Szkr. 260. § (1) bekezdése szerinti interaktív vizsgatevékenység és
projektfeladat megtartásra kerül. Az OKJ szakképesítéshez kapcsolódó szakmai vizsgán - az
Szkt. 125. § (5) bekezdésétől eltérően – a projekt feladat keretében a szakmai és
vizsgakövetelményben foglalt szóbeli vizsgatevékenységet nem kell megszervezni.
7. A szakmai és vizsgakövetelményben vagy a képzési és kimeneti követelményben a vizsgára
bocsátás feltételeként előírt nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása nem kötelező, sikeres vizsga
esetén a szakmai bizonyítványt a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően kell
kiállítani.

A szakmai gyakorlat, gyakorlati képzés megszervezése
1. A szakmai gyakorlati oktatást, beleértve a duális képzőhelyen folyó szakmai oktatást jelen
eljárásrend „A tanítás megszervezés” című részében részletezettek szerint az iskola
általános munkarendjéhez igazodóan szervezzük meg.

A számonkérés, beszámolás rendje
1. A számonkérés és a beszámolás a jelenléti oktatású napokon a Szakmai Programban
meghatározottak szerint történik.

Az intézményben a digitális munkarend zavartalan biztosításának
koordinálására létrehozott munkacsoport
A digitális oktatás tanügyi és gazdasági feladatainak koordinálására az alábbi személyek
részvételével munkacsoportot alakítottunk ki:
-

Ziegler Angéla, igazgatóhelyettes

-

Kiss Anita, gazdasági csoportvezető

-

Nagy László, műszaki vezető

-

Sipos János, rendszergazda.

Az iskola külön eljárásrendjében nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi
válsághelyzetre vonatkozó hatályos jogszabályok és a Szegedi Szakképzési Centrum
főigazgatói, kancellári rendelkezései az irányadók.

Szeged, 2021. május 28.

Molnár Zoltán
igazgató

1. számú melléklet

TILOS az

intézmény

területére

belépnie

és

ott

tartózkodnia

annak

a

tanulónak/dolgozónak, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei
vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:
•

köhögés;

•

nehézlégzés, légszomj;

•

láz;

•

hidegrázás;

•

izomfájdalom;

•

torokfájás;

•

újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is
beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:
•

émelygés,

•

hányás és/vagy

•

hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát,
és kövesse az utasításait.

