Házirend a digitális munkarendű oktatás idejére
Érvényes: 2020. április 8-tól visszavonásig
Preambulum
A COVID-19 („koronavírus”) járvány megfékezése, egészségünk védelme érdekében az
1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 2020. március 16-tól kezdődően digitális oktatási
rend lépett életbe a köznevelés egészében, így iskolánkban is.
Az ismert tanulmányi követelményeket tehát továbbra is teljesíteni kell, csak más
formában, a személyes találkozást (az osztálytermi munkát) elkerülve.
Az új helyzet minden érintett féltől alkalmazkodást igényel, ami sokszor nem könnyű. Tanárnak
és diáknak egyaránt meg kell szokni, hogy bár a saját otthonában tartózkodik, mégsem maga
dönt az időbeosztásáról, az iskola, a munka „bejött a szobába”.
1. A tanítás továbbra is a következő rend szerint folyik:
1. óra: 7:45-8:30
2. óra: 8:40-9:25
3. óra: 9:35-10:20
4. óra: 10:40-11:25
5. óra: 11:35-12:20
6. óra: 12:30-13:15
7. óra: 13:25-14:10
8. óra: 14:15-15:00
2. a) Új digitális munkarend szerinti tanítási rend készült, amelyet az időközbeni
kiegészítésekkel együtt mindenkinek be kell tartani. Az új tanítási rend azokat az időpontokat
tartalmazza, amelyben kontakt órák is tarhatók. Az eredeti órarend szerinti órák
tananyagtartalma arányosan kerül átadásra a kontakt órák során, valamint az egyéb, egyénileg
feldolgozandó tananyagokban.
b) 15 óra után csak érettségi előkészítő, nyelvvizsga-előkészítő, tehetséggondozó vagy
felzárkóztató órát, illetve az irodalmi-drámai-média tagozat művészeti óráit lehet tartani a
szaktanár és a csoport/tanuló megállapodása szerint.

3. A diákok a tanárokkal a tanár által megadott felületeken kommunikálnak, a diákok
felelőssége és kötelessége, hogy ezeket figyelemmel kísérjék.
A diák nem hivatkozhat arra, hogy nem találta meg az internetes platformot, amelyen az
osztálya már hetek óta dolgozik.
4. A tanárokat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 7:45 és 15:00 óra
között kereshetik a diákok a különböző online felületeken. A munkanapokon 15 óra után, vagy
hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a következő munkanapon 15 óráig válaszolnak, ennél
korábbi vagy későbbi időpontban csak a tanárok egyéni döntése alapján kaphatnak választ a
diákok.
5. a) A diákok számára oktatási segédanyagot, feladatot, házi feladatot bármely időpontban
feltehetnek a tanárok a használt digitális platformokra, azonban a diákok ezeket csak a
következő munkanapon 7:45-től kötelesek megnézni. A házi feladatok elkészítésére ettől az
időponttól (munkanapon 7:45-től) számítva legalább egy munkanapot kell biztosítani. A diákok
kiadott feladatait a szülők az E-kréta „Házi feladat” rovatában tudják nyomon követni.
b) Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet.
6. A tanulmányi kötelezettségeit (órákon való aktív részvétel, a dolgozatok megírása, a házi
feladatok elkészítése) nem teljesítő diák csak osztályozó vizsga eredményes letétele esetén
léphet

magasabb

évfolyamba.
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készségtárgyakat is. A tanév korábbi, hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a
digitális munkarend alatt szerzett osztályzatok arányosan számítanak be az év végi osztályzatba.

