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A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben új munkarend kerül bevezetésre, valamint 

az alábbi módon működtetjük iskolánk oktatási rendszerét. 

 

TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS 

A bevezetés kezdete ………………………, ezen időponttól új oktatási mód kerül alkalmazásra, az 

úgynevezett tantermen kívüli digitális oktatás. 

 

BENNTARTÓZKODÁS AZ ISKOLÁBAN 

 A technikai dolgozóknak normál, megszokott munkarendben dolgoznak: 

 kiemelten foglalkoznak a fertőtlenítési feladatokkal (takarítók); 

 kiemelten foglalkoznak a karbantartási munkákkal (karbantartók); 

 az informatikához kapcsolódva: rendszergazda; 

 az adminisztrációhoz kapcsolódva: gondnok. 

 

Személyi felelősségek: 

1. A tantermen kívüli digitális oktatás: tagintézményvezető, Varga János 

2. Technikai végrehajtás: osztályfőnökök 

3. Kapcsolattartás a szülőkkel: tagintézményvezető 

4. Iskolai informatikai eszközök: rendszergazda, Visontai László 

5. Iskolai karbantartás, fertőtlenítés: gondnok: Hoffmann Tímea 

 

Az intézmény ügyeleti rendje: 

Az intézményben munkaidőben dolgozik, ügyeletet lát el a tagintézmény vezető és a SZMSZ – 

ban megadott helyettesei, gondnok. Az ügyelet ideje …….. óra. 

 

Iskolai kapcsolattarás: 

 Központi, iskolai e-mail: benedek-kvar@benedek-kvar.sulinet.hu, 

 Telefon: 82/425 443 
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A TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁSI MÓD KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE 

 

AZ 1. HÉT FELADATA 

1. a digitális oktatásunk megszervezése, elindítása 

a, kapcsolatfelvétel és kapcsolatfenntartás a tanárok és diákok között; 

      b, tananyag-elküldési módok meghatározása; 

2. az esetlegesen kért informatikai eszközök kiadása (rendszergazda, tagintézmény vezető) 

3. tanfelszerelése kiadása a tantermekből (osztályfőnökök); 

 

A különböző digitális oktatási módszerek és lehetőségek választásakor azt tekintjük elsődleges 

szempontnak, hogy a pedagógusok és a diákok egyaránt képesek legyenek a választott 

rendszer használatára.  

A pedagógusok és a diákok esetében, kiinduló pontnak azt tekintjük, hogy valamennyien 

rendszeres internet használók és az online kommunikációs lehetőségeket megfelelő módon 

használják. 

 

Elsődleges kapcsolattartásra a Kréta rendszert alkalmazzuk. 

Első lépésként a digitális oktatásra való áttérés első napján aktualizáljuk a tanári és a diák 

kapcsolattartási adatokat. A tanárok kapcsolattartásához (email cím) szükséges adatokat a 

honlapunkon: www.benedekkaposvar@webnode.hu-n megjelentetjük. 

 

A diákokoknál, ezen felmérés keretében begyűjtjük, aktualizáljuk: 

 e-mail címeket, 

 telefont és telefonszámokat, 

 a kapcsolattartási módot, 

 az internet elérést, 

 a lehetséges munkaeszközöket, 

 a postacímeket, 

 valamint azt, hogy hogyan-honnan tervezi a diák megoldani a mindennapi digitális 

kommunikációt. 

 



A tanítók valamennyien otthonról folytatják a tantermen kívüli digitális oktatást.  

 

A TANANYAG ÁTADÁSA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK 

Az iskola KRÉTA felületén a legfontosabb igazgatói levelek és az aktualizált tanári adatok 

megtekinthetőek. 

 

EGYSÉGESEN KÖTELEZŐ ELEMEK: 

 A jelen helyzetben az iskola valamennyi pedagógusa a digitális oktatás végéig tartó 

tantárgyi tematikát (a tantárgy tanmenetének esetleges átdolgozásával) készít; 

 az így összeállított tananyag a helyi tantervben meghatározott tananyag digitális oktatás 

során elvégzendő részét tartalmazza; 

 az osztályfőnök a heti feladattervet táblázatra lebontja, és a diákok számára elküldi 

tananyagot (hétfő 8.00-ig); 

 a szaktanár az órarendben feltüntetett minden tanórára tananyagot küld az osztályfőnök 

által megadott időpontig; 

 a tantárgyhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat reggel 8 óráig elvégzi a KRÉTA 

rendszerben; 

 

A mindennapi kommunikációt a pedagógusok a diákokkal eltérő módon alkalmazhatják 

(például Facebook csoport, e-mail). 

 

Testnevelés 

A testnevelés tantárgy tantermen kívüli digitális oktatását projektfeladatokkal és gyakorlati 

videokkal kell megoldani. 

 

Utazó fejlesztő pedagógus  

A fejlesztő pedagógusok felveszik a kapcsolatot a már beosztott tanulókkal, a lehetőségekhez 

képest a fejlesztést online formában folytatja. 

 

 



Visszajelzés, ellenőrzés, értékelés: 

A sikeres oktatás elérésének fontos része a tanulói visszajelzés valamint az ellenőrzés és 

értékelés. 

 a tanulók előre haladásának ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése folyamatosan 

történik; 

 a tanulói munkák visszaküldésének határideje 

alaptantárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika) esetén az adott nap 17.00 

óráig  

a többi tantárgy esetén az adott hét pénteki napján 17.00 óráig  

kell, hogy megtörténjen  

 a beszámoltatás rendje a tanár hatásköre, alapja az iskolai Pedagógiai Program.  

 az új helyzetben a tanulók munkájának folyamatos ellenőrzése kiemelt helyet foglal el.  

 a számonkérés, értékelés szintén csak digitális formában valósítható meg (például: digitális 

feladatlap, kréta kérdőív, redmenta, tankockák, projekt feladat, önálló feladat stb.), 

személyes kapcsolat kizárva; 

 érdemjegyek száma: félévente minimum 4,  

 Fontos: a kiadott, de a határidőre el nem készült feladat, projektmunka értékelése 

elégtelen is lehet; 

 az évfolyam tanulmányi követelményeit a tanuló akkor teljesítette, ha az éves értékelés 

alapján meghatározott minimum követelményeket elérte. 

 

Tanári szabadság a digitális tanórán 

A digitális oktatás alatt is a szaktanár IKT-s kompetenciáinak széleskörű alkalmazását 

javasoljuk az iskola Pedagógiai programjának figyelembevételével. 

 

Adminisztrálás 

Valamennyi pedagógus – ideértve az óraadókat is – a tantermen kívüli digitális oktatást az 

órarendben feltüntetett órákat, a Kréta szoftverben kötelezően vezeti. A tanórákat az adott 

napon kell lekönyvelni. 

Abban az esetben, amikor a pedagógus otthon van karanténban és online tartja az órákat, az 

osztály pedig iskolában van és az osztályhoz ilyenkor másik pedagógus megy felügyelni, szintén 



szükséges rögzíteni az óráját. Ezért a KRÉTA felületen való rögzítésre a tantermen kívüli 

digitális munkarendben az online tartott órák esetében a következő eljárást javaslom.  

  

1)      A Testreszabás felületen be kell állítani, hogy lehetséges óraütközés. 

Nyilvántartás -> Testreszabás -> Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai -> 

Tevékenység felvitelekor ütközés figyelése 

A „Figyelmeztetés” lehetőséget kérjük kiválasztani. 

  

2)      A foglalkozás felviteléhez szükséges megadni az alábbi adatokat (ezt csak egyszer 

kell az adminnak elvégeznie, és akár több pedagógus is tudja egyszerre használni 

ezeket az adatokat): 

a)      A célból létrehozott csoport megadása: 

Nyilvántartás -> Csoportok -> Új 

Kérünk valamilyen csoportnevet beírni, például „Önkéntes karantén”.  

Ha ezt a nevet adjuk, akkor mindenki számára egyértelmű lesz a csoport célja. 

Tanulókat nem kell hozzárendelni! 

b)      A célból létrehozott tantárgy megadása: 

Nyilvántartás -> Tantárgyak -> Új 

Bármilyen tantárgynév beírható (például „Önkéntes karantén”), de kérünk szépen 

odafigyelni az alábbiakra: 

         Tantárgykategória: Na 

         Főtantárgy pipát ki kell venni, különben a tantárgy megjelenik a 

bizonyítványban! 



c)       A célból létrehozott terem megadása: 

Nyilvántartás -> Termek -> Új 

Bármilyen helyiségnév beírható, de érdemes olyat beírni, amit semmi másra nem 

használunk (például „Otthon”). 

  

3)      A párhuzamos óra felvitele az órarendbe: 

         e-Napló -> Tanári órarendek -> Tanár kiválasztása -> A beírt órára kattintás 

(amely óra mellé szeretnénk felvinni egy másik foglalkozást) -> „További óra 

felvétele” gomb megnyomása -> a megjelenő óra felvitele ablakban meg kell 

adni az osztályt, tantárgyat és termet (a fenti tevékenységek ezért fontosak) -

> „Egy óra hozzáadása” gomb megnyomás 

  

4)      A pedagógus óráját írja ki helyettesítésre egy másik pedagógushoz (ezt előre 

tettem, de bármikor megtehető, akár a folyamat végén is). 

         e-Napló -> Helyettesítések kezelése -> a pedagógus kiválasztása, akit 

helyettesíteni kell -> Foglalkozás kiválasztása -> Adatok kitöltése, helyettesítő 

tanár kiválasztása 

         A helyettesítő pedagógus a tanóra beírásánál be tudja szövegesen írni a 

helyettesítés okát, és itt beírhatja azt, hogy önkéntes karantén miatt. 

  

5)      A fenti műveletek után már tudja naplózni a pedagógus a „plusz” óráját. 

 

 

 



A PEDAGÓGUSOK MUNKAVÉGZÉSE 

A munkavégzés formái: otthonról végzett távmunka, ami kötetlen, szabad, otthonról végzett 

távmunkát jelent. A szigorú időbeosztást, a törzsidőt és a kötött munkaidőt a kötetlen, szabad, 

önálló munkavégzés váltja fel. Az önálló munkavégzésre való alkalmassággal a 

munkavállalónak kell rendelkeznie. 

Az általános munkarendben a heti 5 napot hétfőtől péntekig kell beosztani. Munkaidő 

keretben a munkaidőt az egyes munkanapokra egyenlőtlenül lehet beosztani. 

A munkavállaló az órarendhez igazodó napi munkaidő beosztást készíthet, a különböző 

kedvezményeket figyelembe véve heti 26 órára. Az összeállítás alapja a köznevelési 

regisztrációs és tanulmányi alaprendszerben található órarend. Valamennyi pedagógus, 

ideértve a fejlesztő pedagógusokat is, a tantermen kívüli digitális oktatást a Kréta szoftverben 

vezeti. 

Betegség esetén a pedagógus az intézményvezetőnek bejelenti, hogy a tantermen kívüli 

digitális oktatásra nem tud részt venni. Helyettesítéséről az intézményvezető gondoskodik. 

A pedagógus teljes munkaideje a kötelező órákra küldött tananyag előkészítéséből és az ehhez 

kapcsolódó mindennapi kétoldali kommunikációból, valamint a tanulmányi előrehaladás 

ellenőrzéséből, értékeléséből áll. 

 

 

V a r g a  J á n o s 

tagintézmény vezető 

 


