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1. Bevezet

A kotonavírus ján ány 3. hullámának terjedése miatt bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések

aLapján2021,. mátcius 8-tó1 rnárcius 31-ig az áItaLános iskola 1-8. évfoLyamában a nevelés-oktatás

tantermen kívirli, cl i gi ális munkarendben kerii{ megszefvez éste.

A tavaszi sziinet iskolánkb an 2027. március 26- t I április 6-igtart, a rr'ég fel nem hasznáIt tanítás

nélkifi munkanapok igénybevételével. Ezeken a napokon nincs tanitás, az els tanrásinap áptilis 7.

2. A tanteffnen kíviili oktatás alapelvei

A tantetmen kívii]i oktatás nem jelent konnyebbséget sem pedagógusnak, sem diáknak, sem

sziil nek. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a hebyzet még mindenkinek j és szokatlan annak

ellenéte, hogy volt már alkalmunk kipróbálnt a veszéIyhehyzet ideién. Ennek ismeretében a

kovetkez ket tartjuk kiemelt fontosságrinak:

nem várunk el a tanulóktól egész napos online jelenlétet, ehjátásrendiink szabáIyat is ezt

hivatottak er síteni;

a digrtális oktatás sotán is figyelembe vessziik tanulóink egyéni képességeit, koriilményeit;

nagyfokír tiitelemre, empátiáravan szrikség f ként a pedagógusok részét Imind a tananyag,

mind a kóvetelmények meghatározásában. F célnak az egyiittm kodés, az otthoni tanulást

segít magataftás kialakítása tekintendó. Ehhez sziikséges a átatyag és az elvátások

átgondolása;

a pedagógusok a tanmeneteket rugalmasabban kezelhetik ilyen helyzetben, ha sziikségesnek

Iátják, végezhetnek átcsoportosításokat. Fontos a szinten tattás, a megsz erzett ismetetek

elmélyítése, togzítése. Amennyiben nem sikerirl a megváltozott tanrend miatt egyes

tananyagok elsajátitása, azokat a rendes iskolai mrikodés keretében pótolni lehet;

fontos a tamiási folyamat tiitelmes nyomon kovetése és támogatása, hatáid khoz való

igazítása; a kikti]dott tananyag és 
^ 

feladatok mennyiségét át kell gondolnil polltos

instrukciókat, segédanyagot megadni (pl. intetnetes .vagy hagyományos fortások, vázlat), és

olyan határid ket, amelyek keretén beliil a feladatok ténylegesen teljesíthet k. A
pedagógusoknak figyelembe kell venni, hogy bátmilyen feladatot is adnak, nem állnak a

gyerekek mogott, hogy a megszokott formában támogassák, segítsék a feladawégzés kozben

óket.
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az értékelés módját át kell tekinteni tantermen kíviili oktatás esetén, az egyes feladatok

ftiggvényében. Torekedni kell a pozitlv meget sítéste épii{ , ósztónz étékelési rendszer

alkaLmazásáta.

tendkíviil fontos a kommunikációs csatornák mrikodése, a kommunikáció s usa mind a

pedagógus, mind a tanulók Észér I. Ha a tanuló késik a íeladatok beadásával, kérdezzink rá

a pivát megegyzésben a késés okára, az eLfogadható indokokat vegytik figyelembe. I{é{iik

a tanulótól, hogy ha nem tudja a meghatározotthatánd igkiii.deni, akkot ennek okát tiintesse

fel a késve kirldott íeIadatmegjegyzéseként;

a sziil k tárnogat , a gyermekiiket ellen ru , feli.igyel és segítségnyrijtó szerepére a

tantermen kívii{i oktatás alattis számítunk. A folyamatos kommunikáció, a ptoblémákjelzése

épp gy fontos ebben az esetben is, mint a hagyományos iskolai oktatás idején.

a tanulók tobbszori inaktivitását ,1eleznt kel], az osztáIyí nok és az iskolavezetés felé, akik

ilyen esetben kotelesek felvenni a kapcsolatot a sziil vel.

3. A tanterínen kíviili munkavé gzés helyi szabáIyai

3.I A tanulók munkavégzésére vonatkozó szabályok

A tantermen kíviili munkarend ideién a tanulók munkavégzésére az iskolai háztreld eI trása;-

érvényesek. Tisztességes, a hebyzettel nem visszaél hozzááIást várunk el minden tanulótól a

megváltozott iskolai komyezetben is. A tantermen kívii{i oktatás nem iskolai sziinetet jelent, hanem

az iskolai munka más módon tottén folytatását.

A tanulók kotelessége tehát, hogy tanulmányi kotelezettségeiknek rendszeres munkával és

fegyelmezett magatattással tegyenek eleget, a tan tán kíviili oktatásban kiosztott feladatokat a

szaktanár áItaI megadotthatáid te a legjobb tudásuk szerint elvégezzék.

Ha a tanuló a tantermen kívirli oktatás ideje alattnem teljesíti a kiadott feladatokat, teljesítményét

(a kiadott feladatok számától fiigg en) órai munkára adott elégtelennel lehet értékelni. A szaktanár

koteles tájékoztatsi az intézményvezet t an6l, lta a tanuló tobbszot nem tesz eleget tanulmányi

kotelezettségének. Annak a tanulónak, aki tendszetesen nem készíti eI a kiadott feladatokat, a

tantermen kívii{i oktatás idejéte es tananyagból a digiáis munkarendet kóvet en írásbeli számonk&és

fonnájában kell beszámolnia.
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Amennyiben a tanulót bátmilyen koriilmény akadáIyozza a munkavégzésben (pt. 
" 

család tobb

tag;pis otthoni munkára kényszeriil, és emiatt nem tud a kijelolt id,óben online tánmegjelenni, vagy

elromlik az áItalahasznáIt eszkóz stb.), koteles ezt jelezti a szaktanár felé és egyeztetni a további

teend kt 1. Jetzés Lltányában az olL]ne foglalkozáson tortén távolmaradás igazoLatJanhiányzásnak

tekinthetó.

A feladatok megoldásában más tanulók munkájának bDonyítható másolása, internettól letoltott

anyagok saját munkaként való feltiintetése nem fogadható el, az éintett tanuló mankáját ilyen

esetben elégtelennel kell értékelni.

Amennyiben a tanuló az iskolától k"p kolcson a tantermen kí\.iili munkarendbe való

bekapcsolódáshoz sziikséges eszkozt, kotelessége annak épségére, dsztaságfua iigyelni, és

tendeltetési céljának megfelel en használti az eszkózt.

Az év végi magataítás és szorgalom értékelésekor a tanuló a tantermen kívi,rli munkatend idején

tanírsított magatattását és szotgalmát is figyelembe kell venni.

3.2 A pedagógusok munkavégzésére vonatkoz szabályok

A tantermen kívtili munkatend ideje alatt a pedagógusok kotelessége az iskola áItaI

meghatátozott ctigitális feltileten (Ndicrosoft Teams) a vittuális osztályok/csopotok m kodtetése.

A tantetmen kívii{i munkavégzés sotán kotelesek az iskolavezetés által meghatározott rend

szerint eljárnl a tananyagok kiosztását és az online foglalkozások tartását illet en.

Az oktatás a kotelez taszám7ío/o-ában online jelenlétet igényl tan rákon folyik. Az k

fennmatad tésze onálló tanulás, feladatmegoldás, gyakorlás, amely a tanár áItall, ellen zéssel

fejezódik be. A feladatkiosztásnak tatalmaztia kell a feladat letrását, az ekárt dokumentumot,

produktumot, a beadási hatáid t és az esetleges étékelés szempontjait is. Az eI ttt feladatok

beadása kotelez

A szaktanátok a megadott órarend szerinti id pontban taftanakonline foglalkozást és osztanak

meg tananyagot. A beszámolók, beadandó munkák teljesítés ére a tananyag \<tadását I számiwa

legalább egy hetes id tatamot kell megadni. A feladatok tervezésénél célszerri szem el tt tartani,

hogy most várhat an hátom hétre sz Ia tantermen kíviili munkatend.

Alsó tagoz^ton digitális óratendet kapnak a gyerekek, a tanitók a tananyag kikiitdését napi

bontásban is tervezhetik. Az online taniási órákon kotelez a részvétel. Lehetóséget adunk a

gyakodásra is tantt i segítséggel. Ezekefl az onálló foglalkozásokon az (5. rában és délután 1,4.-

15.30 kozott) nem kotelez a tészvétel, de szetetettel vá{uk itt is tanulóinkat. IJgyanebben az
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id,6sávban vaíl lehetóség a tanítókkal a ,,személyes" konzultációkra is.

- Minden tanótát névsorolvasással kezdiink, sz róptóba szerrien a tanitási ra kozben is

ellen dzhetik a kollégák a létszámot. Nem a rujtakapás a célunk, hanem a digitális oktatás

hatékony ságának novelé s e

- Minden pedagógusnak kotelessége az id tatás, a pontos ótakezdés és befejezés.

- A feladatkiosztásoknál pontos utasításnak és hatáid nek kell szerepelnie.

- Az óta eleji feladatkiosztásokat kozos ellen rués kovesse ruvégén.

- Beadandók és gyrijt munka kéthet a tanulóktól.

- Házi feladat csak a sziikséges legyen.

A tananyag megosztÁsa, illetve publikálása 7.45 és 15.00 ra kózótt, azokon a napokon

lehetséges, amikot az osztáIynak/csoportnak ótatendt rája van. Hétvégén és tanitási sziinetben

nem engedélyezett ez a tevékenység. Mivel a Teamsben id zíthet k a feladatok, igy iavasolt a

tananyagot legkés bb a tan ra órarendi kezdetekotkózzétenni.

A tantermen kívii i oktatás idején legjobb tudásuk szednt kotelesek támogatni a tanulók otthoni

tanulását. A tananyag elsajá tására, a hozzá kapcsolódó feladatok megoldásáta, visszakiildéséte

elegend id t kell biztosítani a tanulóknak.

A tan rák nyilvántartása, értékelések, fegyelmez és jutalmaz intézkedések rogzítése a

tantermen kívii i munkarend alatt is a I{RÉTA felii{etén toténik, a rendes iskolai m kodésnek

megfelel tendszetben. A KRETA naplót kozpontil ag djgttális munkatendte átáIlttják, így az

adminiszttáci ban a ctigrtalis munkatend nem okoz fennakadást.

3.3 kommunikáció a tantefmen kíviili munkarend alatt

A tantermen kívirli munkarend ideje aLatt a legfontosabb, az iskolai kozosség egészét érint

hivatalos információkat az iskola honlapján és a rnÉrn rendszeren keresztiil tesszikkózzé. Az

informáci -átadás hatékonysága étdekében az osztályf nokok kiilon is éttesítik a szirl ket ezekr Iaz

információkíól az osztáIy zátt facebook csoportokon keteszti.rl.

A tantermen kíviili munkatend idején végzett munka énékelésének rogzítése (érdemjegyek,

jutahmazó és fegy ehmez intézkedések togzítése) a XnÉtA rendszetben toténik.

A tantermen kíviirli munkarend alatt a kommunikáció és viselkedés szabáIyatra az iskolai

háztrend eI trásatvonatko znak.A tanuló fordulhat ptoblém uva|a szaktanárához, osztáIyf nokéhez.
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Jog^ van ahhoz,hogy a tanulmányaít édnt kétdésekben táiékoztatást ké{en és kapjon.

A pedagógusokkal való kapcsola ttattásta a Teams csevegés vagy a rcnÉre iizenet

alkalmazható, amelyen beétkezett kéréseikre 16.00 táigkoteles válaszolni a pedagógus.

Az iskola minden dolgoz jánakkotelessége, hogy digrtális, online mag^tnítása, megnyilvánulása

az iskola alapvet étékeihezígazodjon, keri.rlje a széls séges, durva megnyilvánulást. Nem fogadható

e|az iskola szellemiségével ossze nem egyeztethet egyéni megnyilvánulás, interneteshozzász Iás

y^gy más tattalom megosztása, kép- vagy hanganyagkózzététele, rogzítése. Az iskolaháztrendje a

tantermen kíviili oktatás alatt is éwényes, az tlyen megnyilvánulások elbtáIása a háztrendnek

megfelel kóvetkezményekkel jár.

I(iemelkedóen fontos a tantermen kíviili oktatás eredményessége érdekében a folyamatos

kommunikáci : a szaktanátok torekedjenek a tendszeres kapcsolattartásra. (A Teamsben nyomon

kóvethetó pL a csatlakozás, feladatkiosztás, megtekintés, válaszadás id pontia is.)

A tanulók felé eMátás, hogy rendszetesen reagáIjanak a szaktanátok megketesésete, jelezzék

ptoblémákat.

3.4 Mictosoft Office 365 tanulástámogat rendszet haszná|ata

A 2020-2027-es tanévt 1 iskolánkbafl a Mictosoft Office 365 tanulást támogat keretrendszer

kerirlt bevezetéste. Ennek része a Teams alkalmazás, melyet a dtg:tális tanrend alatt a tananyagok

kiosztásáta és a tanitási k megtartásárahasználunk. A Teams felti{et alkalmas az iskolai sttuktura

meglelenítésére az online tétben. A tendszer biztonsága és a sokoldalri lehet ségek bDtosítják a

pedagógusok és tanulók kozti hatékony egyiittm kodést. A feliilethez szrikséges hozzáférési

kódokat, a felii{et hasznáIatához szi.ikséges alapszintri oktatást minden tanuló és pedagógus

megkapta. A Mictosoft Office 3íShasznáIatáhozkészített segédletazintézmény honlapján elérhet :

http:/ -^ndasuli.hu í.J-danyagok-a-teams-alkalmazashoz

Emellett a digttális munkatendben torténó oktatás sotán további - aTeams feliiletét l indítható

online platfotmok is haszná|hat ak,ha ez módszettanilag indokolt és nem jelent tobblettethelést a

tanulók, családok számata. Életkotól fiigg en használhat p1., 7otd, Excel, PowerPoint.

Összhangban a Magyarotszág I(otmánya áItaI 2076 októbetében elfogadott Digitális Oktatási

Stratégiával, a tanulók a jelenléti oktatás során is tendszeíesen kaptak mfu éIetszer feladatokat a

digitális feliileten, így megszerezhették és fenntarthag^k a kell jáftasságot a feltilet hasznáIatához.
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A pedagógusok szintén a jelenléti oktatásban kiegészítésként hasznáIják a felirletet, illetve

íendszeres bels képzéseken szefezhették fne$l tatthagák frissen a digitális oktatáshoz sziikséges

kompetenciákat.

4. A kamera és miktofon használatáta vonatkoz szabályok az online
fo glalkoz ás ok e s etében

A kameta és amiktofon hasznáIatára akóvetkez szabáIyok vonatkoznakaz onlitne foglalkozások

(feams-es ó k) esetében:

alapvet eíl nem tessziik kotelez vé a kameta és a mikrofon egyidej bekapcsolását a

foglalkozásokon, a személyes szféru tiszteletben tartása és 
^z 

esetleges technikai

akadáIy ok elkeriilé s e miatt.

a szaktalár egyéni dontése alapján kérheti a kamera és a mikrofon bekapcsolását a

tanulóktól, ha kétsége meriil fel afel I, hogy a tanuló valóban tésztvesz a foglalkozáson,

vagy csak a bejelentkezése totént meg;

online számonkérés esetében a szaktanát minden esetben kérheti akameta és a mikrofon

hasznáIatát. Amennyiben a tanuló nem tesz eleget a szaktanát feLsz lttásának, .vagy a

számonkérés során a szaktanát a kameta és a mikrofon hasznáIata ellenére is visszaélést

tapasztal (p1. 
" 

tanuló munkája bizonyíthat an megegyezik más tanuló munkájával, meg

nem engedett eszkozt hasznáLt a számonkérés sotán), a szaktanár a tanllóval egyeztetett

id pontban ielenléi számonkétést is tervezh et a jáwány"gyt el írások megtaftása mellett;

mindenkinek figyelnie kell atta, hogy a miktofon csak annáI legyen bekapcsolva, aki

beszé1.

5. Adawédelmi szabályok

Az online rák, elóadások rogzítése, tároLása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala

tilos, beleérWe képerny,óképek készítését, telefonnal totén rógzítését vagy bátmilyen más

fotmában való elmentését. A diákok áIta|készített tananyagok csak a szaktanád utasításoknak

megfelel en oszthatók meg tanulócsopotton beltrl. Amennyiben a tavoktatasban tészesul

diák, sziil i feliigyeletet gyakorló személy a valós ideiri kozvetítést mégis tógzítt,

jogosulatlanul felhasznáIja,így onállóan felel annak szetz ii"gi, adawédelmi jogi és esetleges

biintet jogi jogkovetkezményeiért is.



Digitális munkatend eljárásrendje - Szandasz l si ÁItalános Iskola és Alapfokri Mrivészeti Iskola

Szóbeli számonkétés, feleltetés esetén fontos adatvédelmi kovetelmény, hogy a kamerás

megfigyelés nem járhat a magánszíéra sételmév.l, lgy akameráklát szógét írgy kell beállítani,

hogy csak a tanuló látsz djék njta, a kornyezet, a lakás és annak berendezése semmi esetre

sem. A felvételek rzése és tátolása kapcsán ez esetben is érvényesiilniiik kell a fent

ré s zletes en kifej tett adatvédelmi alap elveknek.

A számonkétések, dolgozatok kapcsán is érvényesiilnie kell a korlátozott tárolhat ság

elvének.

6. Mulasztásokkezelése

A tantermen kíviili oktatás ideje alatt a hiányzások adminisz táIása a rnÉtA elektronikus

naplóban toténik. Azokat a hiányzásokat, amelyek a tantermen kívirli oktatást megelóz id szakra

estek, a tanulókn ak az iskolai háztend szednt igazolniuk kell az osztáIyf nok felé. A tantetmen kívuli

oktatás ideje alatt az tbyenhiányzások igazolása elekttonikus íormában is toténhet (szkennelt vagy

fényképen megkrildott íormában) a I(RÉTA e-iigyintézés felirletén keresztti{).

Ha a tanuló a tantemen kívirli munkarend alatt az tatend szednti óra id pon\ábanílem jelenik

meg az online foglalkozáson, és ílem jelzi távolmatadásának okát sem a szaktanáí vagy az

osztáIyf noke íeIé eI zetesen vagy az onhne foglalkozás után rovid idón beliil, a szaktanár az e-

naplóban tógzíi a tanuló hiányzását. Ahiányzást rógzítheti a szaktanár abban az esetbenis,haaz

online foglalkozás ideje alatt a tanuló jelenléte megkétd jelezhet (p1. nem rcagáI a szaktanár

kérdéséte tobb alkalommal, a foglalkozás végén a szaktatfu felsz lttásáta sem lép I<t az Ofíice 365

akalmazásból). A tanuló bejelentkezése az on7ine foglalkozásta ebben az esetben onmagában nem

tgazohja azt,hogy tésztvett a foglalkozáson.

A tanulónakigazolnia kell ahiányzását. Ha a tanuló nem tud elfogadható indokkal szolgáLri a

távolmaradásta, hiányzását igazolaldlan hiányzásnak lehet tekinteni. Az igazolatJat hiányzások

számát I fiigg en az iskolai háztrend szerint kell eljárni a továbbiakban.

Ha a tanuló igazolni tudja távolmaradásának okát, hiányzását az e-naplóban ekkot is togzítjiik.

7. Az iigyeleti eljárási rend

Intézményirnk sziikség esetén a gyerínekek feliigyeletét ellága. Az egész iskolát érint tantermen

kí\rtili munkatend esetén az intézmény felméri az iigyeletet igénybevevók számát, és ennek

megfelel en elkészía a gyetmekek feliigyeleti rendjét. Az iigyeleten lév tanulók az iskolában

kapcsolódnak be az online oktatásba.
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tanteffnen kíwü munkatend esetén az lfltézrr'ény feknéi az ügyeletet igénybevevók számát, és

ennek megfelelóen elkészíti a gyermekek felügyeleti tendjét.

8. Az étkezés biztositásának rend|e

Áz iskola a2 lí\tézméíryszolgálattal együttrnűkődve az egész iskolát érintő tantermen kíwű

munkarend esetén felméd az élkezést igénybevevők számát. Ebédet helyben fogyasztásía nem

lehet kémi, az csak az ügyeletben lévő t2nulók számáxa engedélyezett. N[inden nap 12.00 és 14.00

6ru közótt van lehetóség az ebéd elvitelére a konyha hátső beláraánál,, eldobható egyszer

használatos ételdobozban, mely et az éte|hez biztosítanak.

9. Ervényesség, hatályosság

Je|erl szlbályozás a kotonavírus játvány 3. hullámának tetjedése miatt bevezetett

veszélyhelyzetr intézkedések alapján előlrt digitáüs munkarend idejére marad érvényben. Az

elóírások vonatkoznak az iskolával jogviszonyban álló tanulókra, a tanulók sziileite és

gondviselőire, az iskola pedagógusaira és minden munkaviszonyban álló dolgozóta.

Szolnok, 2021. rlátcius 07 .
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