Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
5630 Békés, Szánthó Albert utca 10.
Óvoda, Iskola.: 06-66/411-039, Kollégium: 06-66/416-735
e-mail: egymi.bekes@gmail.com
OM:028390

Iktatószám:

6-1/ 2020.

Ügyintéző:Aléné Kucsera Andrea
intézményvezető

Tárgy: Eljárásrend a tantermen
kívüli, digitális munkarend
alapfeladat ellátás rendjéről és
ellenőrzéséről

Tájékoztató a szülők részére a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti
alapfeladaellátás

rendjéről és ellenőrzéséről
I.

Jogi háttér, előzmények

A koronavírus-járvány terjedése miatt a Kormány a koronavírus miatti új munkarend
bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm.
határozatban, valamint az emberi erőforrások miniszterének a tantermen kívüli, digitális
munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III. 14.) EMMI határozatában az iskolákban a
tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.
II.

A digitális munkarend érvényesítésének helyi eljárásai, a tanulók, a szülők és az

alkalmazottak tájékoztatásának eszközei és csatornái
Az eljárásrend tartalmazza a digitális munkarend érvényesítésének helyi eljárásait, továbbá
a

tanulók,

a

szülők

és

tájékoztatásának

eszközeit

és

csatornáit.

Az eljárásrend kialakításáig és a digitális munkarend zavartalan és hatékony felállításáig is
gondoskodni kell a tanulók megfelelő foglalkoztatásáról. A házi feladatok kiadása a KRÉTA
Házifeladatok menüpontján keresztül is rögzítésre kerül.

2020. március 15-én, 16-án minden szülőt értesítettünk az új munkarend bevezetésének
részleteiről. 16-án, a kollégák minden családdal egyénileg egyeztették az elérhetőségeket és a
leghatékonyabb kapcsolattartásnak a módjáról. A Dr. Illyés EGYMI békési székhely és
magyarbánhegyesi tagintézményében is családra és tanulóra szabott módszereket és
szolgáltatásokat használunk annak érdekében, hogy az iskola minden gyermeke és
tanulója hozzáférhessen a tananyagokhoz.
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A békési szakiskolai intézményegységben a virtuális tanterembe (Google Classroom) az
osztályfőnökök küldték el a meghívót a gyerekeknek elektronikus úton. Az óvodai, iskolai,
készségfejlesztő iskolai, kollégiumi csoportok Messenger-csoportban, osztályonként
létrehozott Facebook- csoportban, e-mailen, vagy telefonon tartja a kapcsolatot a
tanulókkal, családokkal. A kollégium Békésen is és Magyarbánhegyesen is az iskolai
egységekhez csatlakozva alakítja ki az online kapcsolatot a gyerekekkel, szülőkkel, gyámokkal.
A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a
tanulók között online vagy egyéb formában is történhet. Ahol az online kommunikáció
nem megoldható, ott más módon – például levélben – tesszük közzé a tananyagot, és
várjuk vissza a megoldásokat a tanuló értékeléséhez. Aki sem az online felületre nem
jelentkezik be, sem telefonon vagy levélben nem kommunikál a pedagógusokkal, ott a
családsegítő szolgálat munkatársainak segítségét kell kérnünk.
Abban az esetben, ha a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabb ideig
fennmarad, a szakmai vizsgákkal kapcsolatban további részletes tájékoztatást adunk ki.
Jelenleg a Kormány úgy véli, az ezekre történő felkészítés a rendkívüli munkarendben is
eredményes lehet. A tanulmányi versenyek, a Határtalanul Program és a Tempus
Közalapítvány ERASMUS+Programjának keretein belül tervezett külföldi utak,
valamint az iskolai rendezvények elmaradnak, illetve elhalasztásra kerülnek, csakúgy,
mint a munkatervben rögzített óvodai, általános iskolai, szakiskolai, kollégiumi
programok.
A 2020. március 15. napját követően az esedékes szintvizsgákat is el kell halasztani, az
összefüggő szakmai gyakorlat kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is együttműködési
megállapodást köthetnek.
A szülők, gondviselők az új munkarenddel kapcsolatos bármilyen kérdéssel, javaslattal
közvetlenül az iskolavezetéshez vagy gyermekük osztályfőnökéhez fordulhatnak.
Az iskolavezetés az intézmény dolgozóival elsősorban e-mailben, a Facebook közösségi
oldalon létrehozott zárt csoportban, a KRÉTA rendszerben, online és telefonon
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kommunikál. Szerdánként 08.00 és 12.00 óra között Békésen a Szánthó Albert u. 10, illetve
Magyarbánhegyes, Kossuth u. 81. szám alatti tagintézményében lehetőséget biztosítunk
ügyintézésre, személyes konzultációra.
A rendkívüli munkarend idején a tanulói jogviszony folyamatos, amelyről továbbra is igazolást
állít ki az iskola. A március 13-ig tartó időszakra vonatkozó igazolásokat, táppénzes papírokat
legkésőbb április 1-jéig beérkezőleg, postai úton, e-mailben fogadja az intézmény.
A március 13-ig tartó hiányzások, április 1-jéig kell, hogy igazolásrakerüljenek, az addig
nem igazolt hiányzásokat, igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.
Az iskolavezetés, a titkárság és az osztályfőnökök a szülőkkel, gondviselőkkel elsősorban
e-mailben, SMS-ben, a Facebook közösségi oldalon osztálycsoportokban, messengercsoportokban; a KRÉTA és a Google Classroom rendszerekben, valamint telefonon
kommunikálnak.
III. A tanulók tanulmányi előrehaladása ellenőrzésének, rendszeres beszámoltatásának,
értékelésének alkalmazható formái, gyakorisága, rendje, az évfolyam tanulmányi
követelményei teljesítésének rendje, feltételei
A tanulóknak minden hétköznapon, lehetőség szerint a délelőtti tanítási időszakban (8.00 óra
14.55 óra között, kollégium esetében 17.00-18.00 óra között) be kell jelentkezniük a
csoportokba, Google Classroom felületre, le kell tölteniük az ott közzétett digitális tanagyagot,
anyagot illetve részt kell venniük az online számonkérésekben. A szülőket, gondviselőket
megkértük, hogy kísérjék figyelemmel gyermekük otthoni munkáját. A tanulók tanulmányi
előrehaladása szempontjából fontos, hogy elkészítsék a megosztott, elküldött feladatokat,
majd a megoldást töltsék fel a felületre, juttassák vissza illetve adott időpontban az
időkorláttal ellátott teszteket is megoldják az online tanteremben.
Az általános iskolai tanulóknak az osztályuknak megfelelő csoportokba kell, hogy eljuttassák a
kiadott feladatok megoldását, az elkészített produktumok fotóját, videó felvételeket az elvégzett
munkáról.
Az elkövetkező hetek, talán hónapok nem szünidőnek tudhatók be, hanem a szorgalmi időszak
részét

képezik,

amikor

a

tanulóknak

kötelessége

otthonukban

folytatni
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a tanulmányaikat. Jelen helyzetben a szülő kiemelt felelőssége az együttműködés. Ennek
érdekében arányosan szerkesztett, tanulható és áttekinthető tananyagot küldünk napról
napra, előtérbe helyezve az eredményes továbbhaladást, és a szakmai vizsgák tantárgyait.
Reális értékelésre törekszünk, ami azért is fontos, mert az értékelések és osztályzatok alapján
az Útravaló Ösztöndíj program, Út a szakmához alprogramban a szakképzési ösztöndíjat
folyósítani fogják. A tanulószerződéssel rendelkező tanulók tekintetében a szakmai
gyakorlati oktatást kiscsoportos foglalkozások keretein belül valósítjuk meg. A belső
gyakorlati tanműhelyben oktatott tanulók számára – a szakma jellege és a szükséges
eszközök függvényében – kiscsoportos foglalkozások szervezésével, tantermen kívüli,
digitális munkarendben, egyéni felkészüléssel, és/vagy projektfeladat
előírásával, illetve az eleméleti-gyakorlati tananyag tömbösítésével történik a felkészítés.
A tanulószerződésekben rögzített pénzbeli juttatásokat a tanulók az eddigi gyakorlatnak
megfelelően megkapják.
A digitális tanrendben hetekre osztjuk be a tananyagot és a témakör, a fontosabb
fogalmak, magyarázatok, a tankönyvi és/vagy online hivatkozások mellett feltüntetjük, a
számonkérés várható idejét és formáját is. Ez folyamatos, aktív kommunikációt jelent a
pedagógusok és a tanulók között, minden esetben együtt jár az értékeléssel, de nem
feltétlenül jelent osztályzatot. Az osztályzás során alkalmazott alapelveket, az
érdemjegyek súlyát tekintve továbbra is az Iskola Pedagógiai Programja az irányadó, attól
eltérni csak rendkívül indokolt esetben, az osztályfőnök kérésére és az igazgató írásos
hozzájárulásával lehet. A számonkérés és a tanulási folyamat ellenőrzése számos formában
történhet, például: ellenőrző kérdések – időkorlátos tesztek, projektmunkák, applikációk,
hagyományos dolgozatok, online feladatsorok és házi feladatok megoldása, videófelvételek
továbbítása. Az önálló ismeretszerzést támogató digitális oktatási tartalmak sokasága vált és
válik folyamatosan hozzáférhetővé a pedagógusok számára. A Kollégák különféle online
feladatkészítő alkalmazásokkal tudják megszervezni a folyamatos oktatást. Minden
tekinteteben az egyéni szempontok, a gyermekekhez való alkalmazkodás, a sikeres
együttműködés, a tanév befejezése a cél.

Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
5630 Békés, Szánthó Albert utca 10.
Óvoda, Iskola.: 06-66/411-039, Kollégium: 06-66/416-735
e-mail: egymi.bekes@gmail.com
OM:028390

A rendszeres beszámoltatás, számonkérés módjának megválasztására a pedagógus
jogosult. Az iskolavezetés célja, hogy a folyamat ellenőrizhető és nyomon követhető legyen,
ezért az egyes online csoportoknak, Google Classroomnak ők is tagjaik. A szakiskolában az
alkalmazott feladatlapokat, a tesztek linkjeit, minden a számonkéréssel, a tanulási folyamat
hatékonyságának ellenőrzésével, illetve a tanulók tanulmányi előrehaladásának mérésével
kapcsolatos anyagot a pedagógusok a digitális tananyaggal együtt feltöltik a Google Classroom
alkalmazásba.
Az általános iskolai csoportoknál a Facebook és Messenger csoportokban történik a
számonkérés, tanulmányi előre haladásuk mérését tartalmazó feladatok visszaküldése.
A postai úton küldött feladatok visszaküldése a szülő felelőssége. A kollégiumban a
visszacsatolások az egyes intézményegységekben kialakított formában történik.
Az évfolyam tanulmányi követelményei akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a tanuló
aktívan részt vesz a tanítás folyamatában, hétköznapokon tanítási időszakban
rendszeresen részt vett a digitális tananyag feldolgozásában, illetve érdemjegyei alapján
teljesítette a helyi tantervben előírt követelményeket.
Amennyiben koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet huzamosabb ideig fennmarad, a
szakmai vizsgák megszervezésével kapcsolatosan a Kormány intézkedéseinek szellemében
járunk el.
A szakképzés tekintetében a szakmai elméleti órák tananyagát változatlan formában
szeretnénk megjeleníteni a digitális tanrendben és tananyagainkban is – kiemelt figyelmet
szentelve

a

szakmai

vizsgakövetelmények

teljesítéséhez

szükséges

tananyagra.

A gyakorlati oktatás tekintetében a kollégák maximális támogatással igyekeznek a
vizsgához legfontosabb kerettantervek és a helyi tantervek tartalmi előírásait átadni a
tanulóknak.
A közismereti és szakképzési kerettantervekben foglalt tantárgyi struktúrától nem
térünk el. A közismereti tantárgyak tekintetében a kerettantervi és a helyi tantervben szereplő
követelményektől sem térünk el, ugyanakkor az új munkarendben prioritást élveznek az
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szakmai vizsga tantárgyai. A helyi tantervtől és a szaktanárok tanmeneteitől jelentős
mértékben eltér a testnevelés tantárgy digitális tanrendje. Ebben nem célunk a tanulók idejének
kitöltése elméleti tananyaggal, inkább különféle alkalmazások segítségével azt szeretnénk
elérni és ellenőrizni, hogy a tanulók az egészségük megőrzéséhez, fizikai fejlődésükhöz
elengedhetetlenül szükséges, életkori sajátságaikhoz igazodó testmozgást napirendjükbe
beillesszék.
Jelen Eljárásrend 2020. év március hónap 18. napjától hatályos, visszavonásig érvényes.

Békés, 2020. március 16.
Aléné Kucsera Andrea s.k.
intézményvezető

