
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

 

A Kormány 1102/2020. határozatában döntött a tantermen kívüli digitális munkarend szerinti 

oktatás megszervezéséről. 

Március 16-ától tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre határozatlan ideig, 

ez idő alatt a tanulók az intézményt nem látogathatják oktatási céllal. 

 

Az új munkarendre való átállás számunkra is új, megszervezése nem egyszerű feladat. 

Igyekszünk minél zökkenőmentesebb átállást megvalósítani, de az átállás bizonyosan több 

napot igényel. Törekszünk körültekintően megszervezni a tennivalókat, de mint előző 

tájékoztatónkban jeleztük lehetséges, hogy szükség lesz elképzeléseink módosítására, amihez 

türelmüket kérjük! 

 

Munkarend, információk: 

 Az új munkarend ideje alatt a mindenkit érintő információkról, intézkedésekről igyekszünk 

folyamatosan tájékoztatást adni a honlapon, iskolai FB oldalon, a KRÉTÁ-n és/vagy a 

megszokott osztály-levelezőn keresztül. 

 A rendkívüli jogrend érvényessége alatt az iskola nyitva tart, de csak az iskola vezetősége, 

a technikai dolgozók és azok a pedagógus alkalmazottak vagy asszisztensek tartózkodnak 

az épületben, akik a digitális oktatással járó feladatokat az iskolában végzik el. 

 Rendes munkaidőben 8.00 és 16.00 óra között az iskola telefonon (06-1) 3-299-263 vagy 

(06-1) 3-491-105) elérhető lesz. 

 Az étkezéssel kapcsolatos tájékoztatás→ IMFK: http://imfk.bp13.hu/ 

 2020. március 18-án és 19-én 12 és 17 óra között óra között vihetik el a szülők a tanulók 

iskolában maradt otthoni tanuláshoz szükséges taneszközeit (tankönyvek, munkafüzetek, 

2. féléves taneszközök, technika- és rajzdobozok). A gyerekek saját tantermeikben lesznek 

kikészítve. 

 A kilencedik évfolyamra történő jelentkezések módosításának lehetősége március 19–20. 

között, a módosító tanulói adatlap kitöltésével. Az eljárásrenden további utasításig nem 

változtatunk. A módosítás pontos időpontját az osztályfőnökökkel kell egyeztetni. 

 

http://imfk.bp13.hu/


Kommunikáció: 

A hivatalos kommunikáció elsődleges eszközei a KRÉTA üzenő- illetve az e-Ügyintézés felülete. 

Amennyiben a KRÉTA elérésével a szülőknek vagy gyermeküknek gondjaik vannak vagy a 

hozzáférési azonosítók hiányoznak, kérem, mindenképpen jelezzék Vágó János 

igazgatóhelyettesnek. 

 

A feldolgozandó tananyag kijelölésének módja: 

A Köznevelési törvény szerint napi 3 tanítási óra időtartama érvényessé teszi a tanítási napot, 

és beszámíthatóvá a tanév rendjébe, az a minimum óraszám/időkeret, amit otthoni tanulásra 

szükséges fordítani. 

A digitális oktatási tanrend ideje alatt minden nap legalább 3 tanítási egység (tanóra) digitális 

tananyagainak feldolgozását tervezzük. Az érintett tantárgyak száma naponta lehet magasabb 

is, de háromnál nem kevesebb. 

 Ehhez igazodva a jelenlegi elképzelésünk szerint az első héten az osztályok napi 

órarendjében megjelölt tantárgyakból kiindulva 1 hétre, a következő héttől (március 

23-től) naponta jelölik ki a tanulnivalót és a kapcsolódó feladatokat, az elkészített 

feladatok visszaküldésének módját. 

 Az adott tanítási napon 8.00 óráig közzétesszük a napi anyagot március 23-tól. 

 A feladatok kiadására elsődlegesen a KRÉTA elektronikus üzenet, házi feladat lehetőségeit 

és a megszokott e-mailes felületeket használjuk. A kijelölt tanulnivalókat tanítók, 

szaktanárok állítják össze tantárgyanként. 

 A tartalmak elérhetősége laptopon, asztali számítógépen, tableten és okostelefonon is 

lehetséges, internetelérés szükséges lesz. Ha ez nem megoldható, kérjenek osztálytárstól 

segítséget vagy jelezzék az iskolának, igyekszünk keresni valamilyen megoldást. 

 Hetente egyszer igyekszünk élő órát biztosítani azokból a tárgyakból, ahol tanári 

magyarázat kiemelt fontosságú (matematika, angol, kémia stb.) Skype, Youtube, Discord 

stb. segítségével. 

 A tanulást különféle alkalmazások, online felületek (Tankocka, Classdojo, Office365, 

Forms, KRÉTA kérdőívek, Google Drive, Youtube, Wordwall, PowerPoint, Prezi, stb) 

használatával segíthetik pedagógusaink egyéni döntésük alapján. 

 A tanuláshoz használatos tankönyvek jelentős része letölthető PDF változatban elérhető a 

http://www.tankonyvkatalogus.hu weboldalon. 

http://www.tankonyvkatalogus.hu/


 A tanuláshoz tegnap megnyitották ezt az oldalt is: https://www.nkp.hu/  

 

A számonkérés, beszámoltatás lehetséges rendje: 

 A taneszközökbe (füzet, munkafüzet) saját kézzel elkészített feladatokat a szülők, vagy a 

tanulók a megadott határidőre mobiltelefonjukkal, tabletükkel lefotózva megküldhetik a 

kijelölt zárt csoportba a tanítónak/szaktanárnak, vagy a KRÉTA felületére feltöltehetik az 

adott tanóra mellékleteként. 

 Az online feladatmegoldások pl. Tankocka feladatmegoldás, Google Űrlapok, Kahoot és 

Online tesztek megoldása a feladat teljes megoldását követően beszámolható az 

értékelésbe. 

 Az írásbeli feleletekre kijelölt időben Google vagy Forms űrlappal, a KRÉTÁ-ban elkészített 

kérdőívvel vagy önálló írásbeli feladat megoldásával és leadásával (lefotózva vagy 

eljuttatva a kijelölt helyre) kerülhet sor. (A KRÉTA-naplóban elérhető az Üzenetek funkció, 

melynek segítségével egyszerűen kommunikálhatnak a szülők, tanulók az osztályban, 

csoportban tanító tanáraikkal.) 

 Szóbeli feleletekre online formában kerülhet sor a rendkívüli intézkedések miatt. Hang- és 

videófelvétel megküldésével, vagy online élő kapcsolatban. (pl. Youtube Live, Skype, video 

chat formában). 

 A testnevelés tantárgy esetén az aktivitást igazoló fotó, videórészletek, esetleg aktivitást 

mérő applikáció képernyőképének megküldésével lenne lehetséges. 

 A rajz, ének és technika tantárgyak esetén az elkészült alkotás, tárgy vagy kapcsolódó 

írásos feladat képes/videós dokumentálása lehet alkalmas a számonkérés teljesítésére. 

Az új tanrend bevezetése nem mentesít a tanulási kötelezettségek teljesítése alól. 

A megvalósítást digitális platformokon pedagógus irányítással a szülők támogató 

együttműködésével tudjuk megvalósítani. 

A gyerekeket arra kérjük, hogy tanulásban, a kapott feladatok és gyakorlatok elkészítésében, 

visszaküldésében legyenek aktívak és együttműködőek. 

Kérjük a szülők és a diákjaink támogató együttműködését az új munkarend minél hatékonyabb 

megvalósításában! A tervezett munkarendi kereteket folyamatosan felülvizsgáljuk, és 

igyekszünk aktualizálni a most még nem látható események tükrében! 

2020. 03. 15. Iskolavezetés és az Eötvös pedagógusai 

https://www.nkp.hu/

