
Egészségügyi válsághelyzetre 

INTÉZKEDÉSI TERV 

 

Alapja: -    283/2020. Korm. rend.  

- ITM ajánlás a tanév megkezdéséhez és lebonyolításához 

Érvényessége: 2020. szeptember 1-től határozatlan időre 

Területi hatálya: Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum működési, 

képzési- és külső gyakorlati színhelyére 

Személyi hatálya:  

1. Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum tanulói 

2. Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum alkalmazottai 

3. Az intézménybe belépő hivatalos és/vagy tanügyigazgatási ügyet intéző személyekre 

Egészségügyi munkaterv 

FELADAT HATÁRIDŐ FELELŐS 

BIZTONSÁGOS 

KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

  

Egészséges, tüneteket nem 

mutató személy látogathatja az 

épületet, foglalkozásokat, 

rendezvényeket 

Folyamatos 

- Tanuló,  

- Alkalmazott  

 

A megbetegedés jellemző 

tüneteit ismertetjük a 

tanulókkal. Kifüggesztjük a 

faliújságon és a fertőtlenítés 

helyszínén. 

2020.szeptember 1. 
- Osztályfőnökök 

- Iskolagondnok 

A személyi higiénia különös 

fontosságára, betartására 

felhívjuk a figyelmet. 

Folyamatos 
- Osztályfőnökök,  

- Oktatók  

Könyvtárba, büfébe, 

tanulmányi ügyeket intéző 

irodába sorban állás szabályait 

– 1,5 m – jelöljük felhívó 

táblákkal és jelragasztásokkal. 

2020.szeptember 1. 
- Általános igazgatóhelyettes 

- Iskolagondnok 

Hivatali ügyintézés céljából 

érkezőknek az intézményben 

maszk viselése kötelező. 

Folyamatos Portaszolgálat 

Kéz – és fertőtlenítő szerek 

folyamatos rendelkezésre 

állása, beszerzése. 

Folyamatos Iskolagondnok 

A beszerzések papíralapú 

naplószerű dokumentálása, 

Ellenőrzése 

Folyamatos 
- Iskolagondnok 

- Általános igazgatóhelyettes 

Gyakran érintett felületek 

rendszeres fertőtlenítése 
Lehetőség szerint Iskolagondok 



(kilincsek, kapcsolók, korlátok, 

italautomaták)  

Termek délelőtti szellőztetése a 

foglalkozások közben. 

Klímát nem használunk, csak a 

szerverteremben kerülnek 

fertőtlenítésre. 

Folyamatos 

- Oktatók  

- Tanulói hetesek 

- Rendszergazda 

Nyilatkoztatjuk tanulóinkat 

írásban, hogy az elmúlt két hét 

során jártak-e külföldön, ha 

igen érvényesítjük a rendeleti 

protokollt és ismertetjük az 

utazási korlátozások 

szabályozását a 341/2020. 

Korm.rend. szerint 

2020. szeptember 1. Osztályfőnökök 

A honlapon az intézménybe 

érkezőket tájékoztatjuk az 

aktuális házirendről, ill. 

intézkedési teendőkről. 

2020.augusztus 31. Igazgató  

 

TANÓRÁK LÁTOGATÁSA   

Tanulóknak, oktatóknak a 

foglalkozásokon a teremben 

szájmaszk viselése ajánlott, 

folyosón kötelező. 

 

Folyamatos Oktatók 

Tanulókkal, szülőkkel való 

folyamatos kapcsolattartást e-

mailben, Kréta rendszerben 

alkalmazzuk, biztosítjuk. 

Folyamatos 
-Igazgató  

-Oktatók 

Intézményünkben a készültségi 

helyzetben elsődlegesen a 

jelenléti oktatási formát 

alkalmazzuk, a digitális 

oktatási munkaforma – mint 

normál esetben is alkalmazzuk 

felzárkóztatás, differenciálás 

céljából. 

Online oktatási módot jelen 

intézkedési tervbe nem 

tervezünk. 

Folyamatos 
-Igazgató 

-Oktatók 

Oktatási termekben és 

auláinkban az előírt takarítási 

útmutatót teljeskörűen 

alkalmazzuk. 

Tanulói osztályok, csoportok 

termi váltása közötti 

szünetekben 

felületfertőtlenítést végzünk.  

(tanulói asztalok, tanulói 

padok, székek). 

Folyamatos Iskolagondnok 

A felületfertőtlenítés 

papíralapú naplószerű 
Folyamatos 

Iskolagondnok 

Általános igazgatóhelyettes 



dokumentálása, ellenőrzése 

szükséges. 

 

SZAKMAI 

GYAKORLATOK, 

KÉPZÉSEK  

  

A gyakorlat helyszínén a 

foglalkozások megkezdése 

előtt a tanulóknak kötelező a 

kézmosás vagy fertőtlenítés. 

Folyamatos 
Gyakorlati oktatás vezető 

Oktatók 

A gyakorlat során a maszk 

használata ajánlott. 
Folyamatos 

Gyakorlati oktatás vezető 

Oktatók  

A gyakorlat során váltva 

használt eszközöket 

felületfertőtleníteni kell.  

Folyamatos 
Oktatók, ill. az általa megbízott 

tanuló 

Előírt takarítási útmutató 

teljeskörű betartása a 

képzőhelyen is szükséges. 

Folyamatos Gyakorlati oktatás vezető 

A takarítás papíralapú 

naplószerű dokumentálása 

szükséges 

Folyamatos - Gyakorlati oktatás vezető 

Ellenőrzése  - Általános igazgatóhelyettes 

Tanulói csoportok váltása 

között termi eszközöket 

felületfertőtleníteni kell.  

Folyamatos 
- Gyakorlati oktatás vezető 

- Oktatók 

A gyakorlati képzésre 

vonatkozó szabályokat a belső 

és külső gyakorlati helyen is be 

kell tartani.  

Folyamatos 

- Gyakorlati oktatásvezető, 

- Igazgatóhelyettes 

- Oktató 

 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 

HASZNÁLATA 
  

A tevékenységek szervezése 

során egyszerre minél 

kevesebben legyenek 

egyidőben, egy légtérben.  

Folyamatos Oktatók 

A testi kontaktus nélkül 

megvalósítható feladatokra 

helyezzük a hangsúlyt. 

Folyamatos Oktatók 

Váltva használt segédeszközök 

esetén felületfertőtlenítés 

kötelező. 

Folyamatos 
Oktatók vagy  

általa kijelölt tanuló 

Öltözők, zuhanyzók, 

tornaterem higiéniai 

állapotának fenntartása során a 

takarítási útmutató teljeskörű 

betartása szükséges.  

Folyamatos Iskolagondnok 

A takarítás papíralapú 

naplószerű dokumentálása 
Folyamatos Iskolagondnok 

Ellenőrzése  Általános igazgatóhelyettes 

 

2020.szeptember 01. 



 

Digitális munkaterv 

Minden olyan helyzet (jellemzően járványhelyzet) fennállásakor, amikor az iskola személyesen 

nem látogatható, de a tanítás nem szünetel, a digitális munkarend lép érvénybe. 

Általános rendelkezések: 

 Az oktatás az aktuális órarend szerint folyik online formában. 

 A tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a tanítási hetek ötnaposak. 

 Az iskolai tanítási szünetek idején elkészítendő feladat nem adható ki. 

 Az iskolai gyakorlati képzés is digitális munkarend szerint folyik, ill. a képzőhelyek 

jelzésének megfelelően vagy jelenléti képzésben vagy digitális oktatásban vesznek 

részt 

Oktatás, kapcsolattartás: 

 Az oktatás alapvetően az Office Teams illetve a Classroom platformon, illetve a Kréta 

felületen keresztül folyik: minden osztály minden tantárgyához osztályt/csoportot kell 

létrehozni, ahova a tanulók a belépnek.  

 A tananyag/feladat kijelölésnek az órarendhez kell igazodnia: az adott tanítási 

napokhoz kapcsolódó tantárgyak feladatkijelöléseit az adott napon 8 órától elérhetővé 

kell tenni. 

 A feladatmegoldásokhoz rendelt határidő nem lehet kevesebb a következő tanítási óra 

napjáig eltelt időnél. 

 A számonkérés a pedagógiai programban rögzített formákban elektronikusan történik. 

 A hatékony kapcsolattartás és oktatás, ill. számonkérés érdekében más fórumok is 

igénybe vehetők (pl. Redmenta, Discord, Zoom, Skype, Facebook, email, telefon, 

stb.), amennyiben ezek a tanulók számára is könnyen hozzáférhetők, használhatók. Az 

oktató a tanulócsoportjával egyeztet ezek működtetéséről. 

A gyógypedagógusokkal, az iskolapszichológussal, az ifjúságvédelmi felelőssel is online 

kapcsolattartás lehetséges a Teams-en , Classroom –on /Krétán keresztül egyeztetett módon. 

A tanulók kiemelt feladatai a digitális munkarend idején: 

 A platformokon megjelenő tananyagok nyomon követése, a kiadott feladatok 

határidőre való elkészítése és visszaküldése az oktatóknak. 

 Kapcsolattartás az osztályfőnökkel és az oktatókkal. A tanuló köteles válaszolni az 

oktatók, az iskola részéről történő megkeresésekre. Az online oktatásban való 

bárminemű akadályoztatásáról (pl. betegség, infokommunikációs eszköz hiánya, más 

problémák) az osztályfőnökét haladéktalanul tájékoztatnia kell. 

Lehet olyan alkalom – a fenntartó ill. az iskola döntésétől függően-, amikor az online oktatás 

csak egy-egy napra, illetve hetén/heti váltásban helyettesíti az iskolában való személyes 

megjelenést.  

Oktatásszervezési munkacsoport 

• Eltérő csengetési rend a nagy zajhatás miatt nem megoldott.  

• Tanulócsoportok gyakorlatokon tömbösített óraszervezéssel kerültek megszervezésre. 



• A menza igénybevételét a Házirend szabályozza, ennek értelmében eltérő ütemben vehetik 

igénybe a diákok az étkezési lehetőséget. 

• A tanítási és közösségi terek használatának szabályai, az intézményben zajló tanulási, 

nevelési, közösségi programokban való tanulói részvétel szabályai az iskola Intézkedési 

tervében meghatározásra kerültek. 

• Szülői tájékoztatók, értekezletek rendje: eltérő napokon, létszámarányosan elosztva, 

tanulónként egy szülő részvételével, illetve online (Kréta rendszeren keresztüli) szülői 

tájékoztatás. 

• Tanulói felmentések az esetleges felmentések szabályozása a diákok, szülők, osztályfőnökök 

jelzései alapján, az érintettek bevonásával igény szerint megtörténik. 

  

Konkrét megvalósítási terv 

 

Oktatásszervezési feladat Megvalósítás 

módja/szempontjai 

Szabályzat 

 Tantárgyak 

tömbösítve, azonos 

tanulócsoportokban 

történő oktatása 

 Szakmához kapcsolódó 

gyakorlatok tömbösítve 

kerültek be az órarendbe 

 (Ágazati szakmai 

tantárgyak projektalapú 

tömbösítése) 

 Öltözők csúsztatott 

idebően történő 

használata/ 

 fertőtlenítés/távolság

tartás/maszkhasznála

t maximális 

biztonsági 

előírásoknak 

megfelelő használata 

 Lehetőség szerint 

azonos 

tanulócsoportok 

létrehozása (azonos 

nyelvi/informatikai 

csoportbontás) 

 Szaktanárok/osztályfőnö

kök együttműködése 

során a lehetőségek 

szerint homogén 

csoportok kialakítása, a 

terembeosztásoknál, a 

teremcsere 

minimalizálása 

 Azonos 

tanulóközösségek 

kialakítása, a tanulók 

minimális 

keveredése  

 Kihelyezett 

oktatási helyszínek 

bevonása 

(Nyaktag; Esély 

háza) 

 A kihelyezett helyszínek 

ideális létszámainak 

meghatározása/tanulócso

portok/tantárgyak 

meghatározása/órarendi 

beépítése  

 Tantárgyi/életkori/pr

ogramtervi 

szempontok 

figyelembe 

vétele/biztonsági 

/egészségügyi 

szabályok betartása 



 Digitális 

munkarend 

alkalmazása 

meghatározott 

tanulócsoportoknak 

 (13.T,R,C,H) 

 Heti váltásban 

tanulócsoportok digitális 

oktatása (Esély háza) 

 Turisztikai elmélet 

tantárgyak tantermi 

óráinak digitális 

munkaformában történő 

oktatása 

 Az iskola digitális 

munkaformájának 

szabályai szerint. 

 Szülői értekezletek, 

tájékoztatók  

 három 

napra/évfolyamokra/nagy 

légterű helyszínekre 

szétbontva, tanulónként 

egy szülő  

 távolságtartás 

szabályait betartva 

személyes 

tájékoztatások 

 13. évfolyamnak 

online 

 Menza 

igénybevétele 

 A menzások a Krúdy 

étterem szolgáltatását 

veszik igénybe 

 osztályonként 

beosztva az 5. 6. 7. 

óra után 

ebédelhetnek a 

tanulók. 

 

Az osztályfőnökök mindennap fél 3 -ig írásban leadják a következő adatokat az osztályotokróamelyekről 

összesítő excell táblázat készül: 

 

Osztály: 
 

 

Hiányzók száma: 
 

 

Betegek száma: 
 

 

Karanténban lévők száma: 
 

 
 

Igazolt COVID-19 fertőzött: 
 

 

Tanítási idő alatt hazaküldött 
tanulók neve és a hazaküldés 
oka: 

 
 
 
 
 
 

Dátum,qsztályfőnök aláírása:  
 
 

 

 

Győr,2020. 09. 03. 

 

Baloghné Pálfi Edina 

igazgató 



 


