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Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása 

  

 Az egészség megőrzését célzó intézkedések, jogszabályok, kiadott útmutatások, 

irányelvek betartása mindenki számára kötelező. 

 Az intézmény épületét, rendezvényeit, foglalkozásait kizárólag a járványügyi 

készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 

5. § (1) bekezdésében meghatározott, egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit 

nem mutató személy látogathatja. A lehetséges tüneteket az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 A személyi higiéné betartása az intézmény minden dolgozója, diákja, látogatója részéről 

szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos 

kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének 

kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok 

betartását.   

 A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szakképző intézmény épületébe való 

belépéskor lázmérés kötelező mind a tanulók, képzésben részt vevők, mind az oktatók 

és az intézmény más alkalmazottai tekintetében. 

 Amennyiben valakinél az országos tisztifőorvos által határozatban meghatározottnál 

magasabb testhőmérséklet, 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 értesítjük, illetve – amennyiben a tanuló otthonába jutása azonnal nem 

megoldható, elkülönítjük (a második emeleti pszichológusi szobában) a szülő 

megérkezéséig vagy intézkedéséig. 

 Nagyon fontos a megfelelő fizikai távolság betartása az intézmény területén belül, 

illetve az iskolába belépéskor.  

 Ügyintézés során a sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 

méteres távolságot kell tartani. Ezt a padlóra ragasztott jól látható jelzéssel biztosítjuk. 
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A 1,5 méteres távolság kötelező betartására fokozottan figyelünk a belépéskor kötelező 

testhőmérséklet mérés során is. 

 A tantermek, tornatermek és közösségi helységek fertőtlenítése virucid hatású szerekkel 

és takarítószerekkel történik. A gyakran érintett felületeket két óránként fertőtlenítjük, 

amelyről folyamatosan dokumentáció készül. A kitöltendő dokumentumot a 2. sz. 

melléklet tartalmazza. 

 A kéz- és felületfertőtlenítő szerek beszerzéséről folyamatosan gondoskodunk, melynek 

felelőse az intézmény gondnoka. 

 Zárt térben folyamatos vagy rendszeres természetes szellőztetést alkalmazunk.  

 Az intézménybe érkezők a portán tájékoztatást kapnak iskolánk aktuális házirendjéről, 

az új típusú koronavírus járvánnyal kapcsolatban tett intézkedésekről, a járvány miatti 

korlátozásokról. 

 

 Amennyiben fertőzésre vagy betegségre utaló jelet azonosítunk az intézményben, akkor 

az alábbi szabályoknak megfelelően járunk el: 

o Az érintett tanulót elkülönítjük a második emeleti pszichológusi szobában. 

o A tüneteket mutató tanulóval közvetlen kapcsolatba kerülő kontakt(ok)at a 213-

as teremben helyezzük el. 

o Értesítjük a tanulók hozzátartozóit, akiket informálunk a mindenkori 

járványügyi szabályzatnak megfelelő teendőkkel kapcsolatban. 

o Ha a Covid-19 fertőzés gyanúja beigazolódik, azonnal jelentjük hivatalosan, 

hogy megkezdődhessen a kontaktkutatás. 

o Az érintett tanuló abban az esetben térhet vissza az intézménybe, amennyiben 

orvosi igazolással bizonyítja, hogy egészséges, közösségbe mehet. 

 

A fentebb részletezett szabályok kialakítására és betartására intézményünkben Egészségügyi 

munkacsoport alakult. 

Feladatai:  

 épületbe való belépéssel kapcsolatos szabályok 

mailto:rakoczi@rakoczif.hu
http://www.rakoczif.hu/


 

 

Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 

II. Rákóczi Ferenc Technikum 

  1075 Budapest, Wesselényi utca 38. 

OM azonosító 203061/007 
Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 

E-mail: rakoczi@rakoczif.hu 

Honlap: http://www.rakoczif.hu 

 

 a takarítással, a tisztítással, a fertőtlenítéssel kapcsolatos feladatok, szabályok, 

ellenőrzési rend meghatározása; 

 távolságtartás szabályainak meghatározása; 

 a maszk vagy más védőeszköz használata szabályainak kialakítása; 

 tünettel rendelkező személy azonosítás esetén teendő intézkedések szabályai: - 

elkülönítés biztosítása, hozzátartozó értesítése és tájékoztatása; azonosított 

kontaktok elkülönítése és életkornak megfelelő tájékoztatása; 

 hivatalos jelentési kötelezettség köre és teljesítésének rendje; 

 a központilag meghozott járványügyi szabályok iskolai alkalmazásának rendje; 

 a külföldről vagy országon belül fertőzéskockázatú helyről hazatérők 

karanténjára vonatkozó szabályok (3. sz. melléklet) 

Egészségügyi munkacsoportért felelős vezető: Péntek Angelika 

Munkacsoport tagjai: Bereczki Mária, Szabó Attila 

 

A tanórák látogatása 

  

 A jelenléti tanórákat úgy szervezzük, hogy az oktató számára biztosítjuk a 1,5 méter 

védőtávolságot, illetve a tanterem kapacitásának figyelembevételével betartható legyen 

a tanulók közötti 1,5 méteres védőtávolság. Ennek érdekében a tanulói létszámot 

megfelezve tartjuk a kontakt órákat. Páratlan heteken a 9. és 12. évfolyam, valamint a 

14. évfolyamos turisztikai szervezők és idegenvezetők részére szervezünk jelenléti 

órákat, míg a 10. és 11. évfolyam, illetve a 13. turisztikai szervező és 14. pénzügy-

számviteli ügyintézők digitális formában vesznek részt az oktatásban. Páros heteken 

azok az osztályok, akik digitális héten vettek részt kontakt órákra jönnek, a többiek 

digitálisan végzik egy hétig feladataikat.  

 A fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében csökkentjük a tanulócsoportok által 

használt termek számát, így megoldható, hogy állandó tantermekben legyenek. Kivételt 

képeznek a tornatermek, illetve a géptermek, ahol a tanulói csoportok váltása között 

biztosítjuk a felületfertőtlenítést. 
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 Csak nagyméretű tantermekben helyezzük el az osztályainkat, azonban ha ennek 

ellenére sem tartható a 1,5 méteres védőtávolság, úgy a maszk viselése kötelező minden 

résztvevő számára. 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő 

tanulók számára a maszk viselése ajánlott.  

 A tanulókkal, szülőkkel, képzésben résztvevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során 

az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket 

preferáljuk.  

 A beadandó dokumentumok, dolgozatok kiértékelésébe való betekintési lehetőség 

biztosítása is online történik. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendre történő részleges átállás intézményi szintű 

szabályrendszerének kialakítására intézményünkben Oktatásszervezési munkacsoport 

alakult. 

Feladatai: 

 évfolyamok jelenléti óráinak elhelyezése 

 gyakorlat szervezése 

 a tanítási és közösségi terek használatának szabályai 

 az intézményben zajló tanulási, nevelési, közösségi programokban való tanulói 

részvétel szabályainak meghatározása; 

 szülői tájékoztatók, értekezletek rendje; 

 az esetleges felmentések szabályozása, különös tekintettel az intézmény lakóhelyétől 

való távolságára, illetve a gyerek szociális helyzetére; 

Oktatásszervezési munkacsoportért felelős vezető: Kissné Komiszár Krisztina 

Munkacsoport tagjai: Buzás Anita, Gál Katalin 

 

Digitális tanórák 

 

 Tanulócsoportjaink a 9-12. évfolyamon digitális héten (illetve hatósági házi karantén 

esetén is) a Google Classroom felületén, 13-14. évfolyamon pedig a Neo felületén 

keresztül kapják feladataikat. 
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 Az oktatás az aktuális órarendnek megfelelően, tömbösített formában zajlik. 

 Oktatóink minden tanórán lehetőséget biztosítanak az egyéni, online konzultációra. 

 A digitális tanórák dokumentálása szintén a Kréta naplóban történik, ahol minden 

esetben feltüntetésre kerül az adott órán használt digitális platform a házi feladat fülön 

keresztül. 

 

A digitális oktatás támogatására intézményünkben Digitális munkacsoport működik, melynek 

feladatai: 

 a tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő 

kapcsolattartás kereteinek és digitális támogatásának meghatározása; 

 tanulási lehetőségek rendszerének és formáinak meghatározása; 

 oktatók támogatása digitális módszertan alkalmazása során 

 a rendelkezésre álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, 

kölcsönözhető eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások 

köre, lakhatási körülmények) aktuális állapota felmérése (Az erre vonatkozó kérdőívet 

a 4. sz. melléklet tartalmazza.) 

Digitális munkacsoportért felelős vezető: Kürti Miklósné 

Munkacsoport tagjai: Ledvina Hajnalka, Takács Tamás 

 

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések megvalósítása 

  

 A gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton részt vevő tanulókra, oktatókra az általános 

higiénés rendszabályok vonatkoznak.  

 A gyakorlatokat kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató 

személy látogathatja. A megbetegedés jellemző tüneteit az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 A gyakorlat helyszínén történő megjelenéskor is kötelező a testhőmérséklet mérése, 

külső helyszín esetén is. A belépéshez megengedett hőmérsékletet meghaladó 

testhőmérséklet esetén a tanuló a gyakorlatot nem kezdheti meg. Erről a gyakorlatot 
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vezető oktató haladéktalanul köteles a szakképző intézményt, valamint kiskorú tanuló 

esetén a szülőt vagy a törvényes képviselőt is értesíteni. 

 A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos 

kézfertőtlenítés alkalmazása.  

 A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, a maszk 

használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott, de a 1,5 méteres 

védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.   

 A gyakorlat során alkalmazott eszközök fertőtlenítését biztosítjuk.  

 A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is 

betartatjuk.  

 

A számonkérés, beszámolás rendje 

 

 A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, illetve oktató 

vehet részt. 

 Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával maszk viselése javasolt, amennyiben a 1.5 

méteres távolság nem tartható. 

 Írásbeli számonkérés esetében a tanórákra vonatkozó szabályok érvényesek. Írásbeli 

számonkérés esetén javasolt a személyes segédeszközök használata. Az írásbeli 

dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok 

betartásával. 

 

Rendezvények esetén 

 

 A közvetlen személyes kontaktust igénylő programokat a jelenlegi járványügyi 

készültség miatt későbbi időpontokra halasztottuk. 

 Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem 

mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve oktató vehet részt. 
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 A tevékenységek során a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a 

hangsúlyt. 

 A foglalkozások, programok során törekszünk a min. 2 méteres védőtávolság 

folyamatos betartására, illetve a szabadban történő sporttevékenységeket részesítjük 

előnyben. 

 

Az operatív törzs tájékoztatása 

 

 A szakképző intézmény munkanapokon délután 14:00 óráig – a fenntartó egyidejű 

tájékoztatása mellett – az operatív törzs által meghatározott adattartalommal jelentést 

küld az NSZFH-nak az intézményben az adott napon összes (az aznapi új és a korábbi 

még aktív esetek) járványügyi megfigyelés alatt, illetve hatósági házi karanténban lévő 

személyek, a PCR pozitív személyek, valamint az online oktatásban részt vevő 

személyek számáról (a továbbiakban: jelentés). 

 A szakképzési centrum részeként működő intézmény a jelentést a szakképzési 

centrumnak küldi meg munkanapokon délelőtt 10:00 óráig. A szakképzési centrum a 

jelentéseket egy táblázatba összesítve, intézményenkénti bontásban továbbítja NSZFH-

nak munkanapokon 14:00 óráig. 

 Az NSZFH az összesített jelentést munkanapokon 16:00 óráig küldi meg a ITM 

Szakképzésért Felelős Helyettes Államtitkárságra, ahonnan az operatív törzshöz 

továbbítják. 

 Az intézmény vezetője, Szakképzési Centrum esetén a főigazgató, egyidejűleg értesítik 

a helyi önkormányzatot is. 
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MELLÉKLET 
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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. 
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2. számú melléklet 

 

Gyakran használt felületek fertőtlenítése (kilincsek, kapcsolók, korlát, klaviatúra) 

Dátum Időpont Emelet Név Aláírás 

2020.09.01. 8.30 Földszint   

2020.09.01. 8.30 1.   

2020.09.01. 8.30 2.   

2020.09.01. 8.30 3.   

2020.09.01. 8.30 4.   

2020.09.01. 10.30 Földszint   

2020.09.01. 10.30 1.   

2020.09.01. 10.30 2.   

2020.09.01. 10.30 3.   

2020.09.01. 10.30 4.   

2020.09.01. 12.30 Földszint   

2020.09.01. 12.30 1.   

2020.09.01. 12.30 2.   

2020.09.01. 12.30 3.   

2020.09.01. 12.30 4.   

2020.09.01. 14.30 Földszint   

2020.09.01. 14.30 1.   

2020.09.01. 14.30 2.   

2020.09.01. 14.30 3.   

2020.09.01. 14.30 4.   
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3. számú melléklet 

Eljárásrend a nem magyar állampolgárságú szakképzésben tanulók és szakképzésben 

foglalkoztatottak Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának 

speciális szabályairól a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi 

időszak utazási korlátozásairól alapján 

Magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik, 

a)aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát 

okmánnyal igazolja, illetve 

b)aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó 

idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító 

engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, 

2. A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai 

2. §(1) Külföldről érkező magyar állampolgár személyforgalomban Magyarországra történő 

belépése során - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - 

egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 

(2) Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját 

állapítja meg, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel 

rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala 

(a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt 

karanténban vagy - ha az nem jelent járványügyi kockázatot - hatósági házi karanténban kerül 

elhelyezésre. 

3. §Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem 

állapítja meg, és 

a)a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 

14 napra hatósági házi karanténban, 
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b)a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, 

c)a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 

nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy 

hatósági házi karanténban 

kerül elhelyezésre. 

4. §(1) * A 3. § szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő 

határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett 

személy számára, hogy - az (1a) bekezdésre figyelemmel - 5 napon belül, legalább 48 óra 

különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt - vegyen részt a (2) bekezdés szerinti 

felmentés megadása érdekében. *  

(1a) * Az (1) bekezdés esetében - az ott meghatározottak szerint - az első, az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR 

tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe 

tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak 

eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai 

vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy 

szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a 

karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes 

járványügyi hatóság felmentést ad. 

3. A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének 

szabályai 

5. §Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére - törvényben 

vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - nem léphet be. 

6. §(1) Az 5. §-ban meghatározott rendelkezések alól a (2) bekezdésben meghatározott 

esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi 
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rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a 

BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre 

felmentést adhat. 

(2) A rendőri szerv az (1) bekezdés szerint - a (8) bekezdés szerinti kivétellel - 

engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja 

d)a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy 

vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja, 

 (3) Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, 

amelynek tűrésére köteles, 

a)akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország 

területére nem léptethető be, 

b)akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az 

illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül 

elhelyezésre. 

(4) * A (3) bekezdés b) pontja szerinti karanténban elhelyezett személy kérelmére a 

karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a 

karanténban elhelyezett személy számára, hogy - a (4a) bekezdésre figyelemmel - 5 napon 

belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak 

megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 PCR teszt - vegyen részt az (5) 

bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében. 

(4a) * A (4) bekezdés esetében - az ott meghatározottak szerint - az első, az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként - SARS-CoV-2 PCR 

tesztként - azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe 

tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak 

eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. 

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti esetben a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai 

vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - igazolja, hogy a (3) bekezdés b) pontja szerinti 

karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat 
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időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő 

határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 
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4.számú melléklet 
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1.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Egyéb:

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2.

Egyéb:

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

számítógép (PC vagy Laptop)

okostelefon

tablet

Eszközhasználat a digitális oktatás során
(II. Rákóczi Ferenc Technikum)
Tanulói (szülői) kérdőív
Tisztelt Szülő! Ez a kérdőív a 2020/21-es tanév digitális eszközellátottságának felmérésére 
készült. Köszönjük a kitöltést! 
II. Rákóczi Ferenc Technikum Tanári Kara
*Kötelező

Hányadik évfolyamra jár jelenleg a tanuló? *

Milyen eszközök állnak rendelkezésre otthonukban digitális oktatás esetére? *
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3.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Egyéb:

Igen

Nincs

4.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Igen

Csak korlátozottan tudja használni, mert a szülőnek is szüksége van rá
munkavégzésre.

Igen, de több testvér osztozik rajta (egyidőben használnák).

Nincs otthon számítógépünk.

5.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Igen

Nincs

6.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

vezetékes internet előfizetés (UPC/Vodafone, T-Homes, Digi, stb)

vezetékes internet előfizetés (UPC/Vodafone, T-Homes, Digi, stb)+wifi

csak mobil internetünk van, de az korlátlan

korlátozott mobil internet (pl. 5 Gb)

valamilyen wifi kapcsolat, akadozó jellel

nincs internet hozzáférésünk

Van-e a tanulónak otthon SAJÁT PC-je vagy Laptopja? *

Ha nincs a tanulónak saját számítógépe, van-e otthon családi számítógép (PC
vagy Laptop), amit a tanuló az oktatás ideje alatt használhat?

Van-e a tanulónak saját okostelefonja? *

Milyen az otthoni internet hozzáférésük? *
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Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

 Űrlapok
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https://docs.google.com/forms/d/1xcsmMiF92GAxrWfVO7ezyOgnIpmmVOwjB-zBJmYdvc4/edit?ts=5f50d8cc 1/2

1. E-mail-cím *

2.

Egyéb:

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

laptop

tablet/Ipad

tantermi PC

3.

Egyéb:

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

elavult számítógép (PC vagy Laptop)

jól működű számítógép (PC vagy Laptop)

lassú okostelefon

új vagy újszerű/jól működő okostelefon

elavult, lassú tablet/Ipad

új vagy újszerű/jól működő tablet/Ipad

nincs digitális eszközöm

Digitális eszközhasználat pedagógusaink
körében (II. Rákóczi Ferenc Technikum)
Kedves Kolléga! Kérlek töltsd ki az alábbi űrlapot, hogy legyen egy tanév eleji statisztikánk 
milyen digitális eszközöket használtok, mi működik jól és mi kevésbé. Az Iskolavezetés és a 
Digitális munkacsoport nevében köszönjük!
*Kötelező

Milyen digitális eszközök állnak rendelkezésedre az iskolában?

Milyen eszközök állnak rendelkezésedre otthon digitális oktatás esetén? *
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4.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

vezetékes internet előfizetés (UPC/Vodafone, T-Homes, Digi, stb)

vezetékes internet előfizetés (UPC/Vodafone, T-Homes, Digi, stb)+wifi

csak mobil internetünk van, de az korlátlan

korlátozott mobil internet (pl. 5 Gb)

valamilyen wifi kapcsolat, akadozó jellel

nincs internet hozzáférésünk

5.

6.

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

Milyen az otthoni internet hozzáférésed? *

Mi a tapasztalatod az iskolában általad használt digitális eszközökkel
kapcsolatban?

Mi a tapasztalatod az iskolai vezeték nélkül hálózat használatával kapcsolatban?

 Űrlapok
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