Tantermen kívüli munkarend
Szabályzat tanulók részére

1. Bevezetés
A digitális munkarendet az Operatív Törzs rendeli el, abban az esetben, ha
koronavírus által okozott megbetegedés miatt hatósági karanténba kerül a
tanuló, vagy a pedagógus.
Egyéb betegség esetén a digitális munkarend nem kerül bevezetésre.
A digitális munkarend nem iskolai szünet, hanem a tanulmányi kötelezettség
jelenlegi módja. A távoktatás idején a szűkebb időkeret, a megváltozott tanulási
környezet miatt a tantervekben megfogalmazott ismeretek, tevékenységek,
módszerek nem teljesülhetnek maradéktalanul.

2. Kapcsolattartás a tanárokkal
- Egységes online platform: KRÉTA – DKT, Google Meet
- Belépési kódok: tanuló a saját tanulói kódjával lépjen be!
A DKT-t a szülő nem látja
- Google meet esetén: e-mail cím megadása elengedhetetlen
- Természetesen az információk átadására osztályon belül használható a
Messenger, az email fiókok, zárt osztálycsoportok.
3. A tantermen kívüli, digitális oktatás szabályai
a. az osztályok a meglévő órarend szerint tanulnak
b. az online óra kijelölése min. 1 nappal korábban történik
c. Az online tanóra min. 30 perc, képpel és hanggal kell jelen lennie a
pedagógusnak és a tanulónak is
d. Az adatvédelmi szabályokat be kell tartani (pl. tanóráról nem készülhet
felvétel)
e. Az órán kötelező a részvétel. A hiányzást regisztrálni kell, a szülő köteles
igazolni
f. Értékelés: Havonta legalább egy jegyet kell adni tantárgyanként.

A beadandó feladatok elmulasztott határidejének esetén: a KRÉTA rendszeren
keresztül jelzést kap a szülő és a tanuló. Elfogadható pótlási idő 2 nap. Ha ekkor
sincs kész a feladat, elégtelen osztályzat adható.
g. A pedagógus feladata: tananyag, segédanyag eljuttatása a diákokhoz, a
feladatok ellenőrzése, értékelése
Munkája során a pedagógus használhatja a meglévő tankönyveket,
munkafüzeteket.
A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában
maguk döntenek a nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás
egységesen megfogalmazott alapelveinek betartásával.
A pedagógus munkaideje 16 órakor lejár, a később elküldött üzenetekre csak
másnap szükséges választ adni.
h. A diák feladata: a kiosztott feladat határidőre való visszaküldése, órarend
szerint részt venni a napi munkában
Iskolavezetés

