RENDKÍVÜLI HALLGATÓI INFORMÁCIÓK!
Figyelemmel a koronavírus által okozott helyzetre, függetlenül a jelenlegi kormányzati intézkedésektől
a Soter‐Line Oktatási Központ mindannyiunk egészségének védelme érdekében az alábbiakról
határozott.
Az oktatási intézmény 2020. március 16‐tól 22‐ig iskolai szünetet tart.
Az iskolai szünet a hallgatóknak iskolalátogatási és tanulási szünetet jelent, az erre a hétre eső minden
tanóra és modulzáró vizsga későbbi időpontban kerül megtartásra.
E hét során az intézmény alkalmazottai és tanárai felkészülnek az ideiglenes digitális oktatásra,
szolgáltatásra.
Az oktatási intézmény 2020. március 23. napjától ameddig szükséges digitálisan folytatja a hallgatók
oktatását.
Ennek részleteiről az egyes csoportok időben tájékoztatást fognak kapni oktatásszervezőinktől és
tanáraiktól. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatban legyenek türelmesek, hogy az átállással haladni tudjunk,
mivel ez minden hallgató érdeke.
A közeljövőben induló tanfolyamok sorsa egyedi elbírálás alá esik, időbeli változásukról a jelentkezőket
tájékoztatni fogjuk.

KIVÉTEL!
A fenti rendelkezés alól egyelőre kivételt képeznek a következő 1 hétre eső szakmai záróvizsgák,
ellenkező rendelkezésig.
Érdeklődésünkre az illetékes kormányhivatal jelenleg azon az állásponton van, hogy a szakmai
vizsgákat meg kell tartani, a vizsgabizottság tagjai érkezni fognak a vizsgára előírt időben. Figyelemmel
arra, hogy e kérdéskör nem tartozik a Soter‐Line hatáskörébe, az elmulasztott vizsga is csak ismételt
vizsgadíj befizetés esetén pótolható, erre ráhatásunk nincs. Kérem, ennek tudatában hozzák meg
döntésüket a 16‐i héten tartandó vizsgákon való részvétel kapcsán. Az intézmény ettől függetlenül a
holnapi napon e kérdésben hivatalos állásfoglalást kér az illetékes kormányhivataltól, és kérelmezni
fogja a jelenlegi helyzetre való tekintettel a vizsgadíjak újbóli befizetésének elengedését.
Az iskola vezetősége azon az állásponton van, hogy ‐ e mindannyiunk akaratán kívül álló okból
keletkezett rendkívüli helyzetben – az egészség megőrzése az elsődleges feladat. Másodlagosan pedig
a hallgatók oktatási érdekeit tartja szem előtt az intézmény. Hallgatóira, tanáraira és munkatársaira
kidolgozott akciótervét e prioritások nyomvonalán hozta létre. Az érintetteket a folyamat részleteiről
folyamatosan tájékoztatni foguk.
Figyelemmel arra, hogy az új rendszer tesztelésére az adott körülmények lehetőséget nem teremtenek,
minden hallgató érdekében türelmüket és együttműködésüket kérjük a biztonságos digitális oktatási
környezet kialakítása vonatkozásában.
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