Tájékoztatás iskolánk digitális munkarendjéről

A digitális oktatás során intézményünkben a Microsoft Teams felületét használjuk az online
órák megtartásához, tananyag és feladatok továbbításához, valamint a diákokkal való
kommunikációra. A belépéshez szükséges felhasználónevet, jelszót és segédletet a tanév első
félévében küldtük ki e-mailben.
A tanulók folyamatos előrehaladása érdekében a tanórákat (rajz, technika, ének, testnevelés,
tánc, hit-és erkölcstan/erkölcstan kivételével) többnyire élő online formában tartjuk meg. A
digitális oktatás során bevezetett órarendről az osztályfőnökök 2021. március 5-én
tájékoztatták Önöket. A többgyermekes családok napi tanulási feladatainak egyszerűsítése
érdekében az élő online órák 30 percesek lesznek és az alábbiak szerint kerülnek
megszervezésre:
-

1.b, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 4.a, 6.b és 7. osztályok:
o 1. óra 8.00-8.30
o 2. óra 9.00-9.30
o 3. óra 10.00-10.30
o 4. óra 11.00-11.30
o 5. óra 12.00-12.30
o 6. óra 13.00-13.30

-

1.a, 3.b, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 8.a és 8.b osztályok:
o 1. óra 8.30-9.00
o 2. óra 9.30-10.00
o 3. óra 10.30-11.00
o 4. óra 11.30-12.00
o 5. óra 12.30-13.00
o 6. óra 13.30-14.00

Amennyiben az online óra nem kerül megtartásra, a pedagógus a Teams csoportban
tájékoztatja erről a diákokat a meg nem tartott óra hetének hétfői napján reggel 8-ig. Az
önállóan feldolgozandó anyagot, feladatokat pedig az órarend szerinti napon, reggel 8-ig
megküldi a diákoknak. A rajz, technika, ének, testnevelés, tánc, hit-és erkölcstan/erkölcstan
tantárgyakhoz, illetve a matematika és magyar előkészítőkhöz a pedagógusok feladatokat
küldenek a csoportba az eredeti órarend szerinti napon reggel 8-ig. Visszaküldendő feladat
(maximum 45 perces) ezen tantárgyakból egy hónap alatt egyszer lesz.

A visszaküldendő házi feladatok, beadandók határideje legkorábban a következő, adott
tantárgyú tanóra napja lehet.
A számonkérés módja és rendje: A folyamatos értékelés a digitális oktatás során is fontos,
ezért a diákok dolgozatokat is írhatnak, illetve beadandó feladatokra kaphatnak jegyeket (az
első évfolyamosok kivételével). Ezt a KRÉTA rendszerben rögzíteni kell. A tanulmányi
követelmények teljesítésének feltételei a megfelelő érdemjegyátlag/osztályzat megszerzése a
tematikus egységek végén, illetve a tanév zárásakor.
A tesztek, dolgozatok esetében az előírt határidő nem lehet rövidebb 24 óránál.
A délutáni idősávban az alsó tagozatos diákoknak minden nap napközis órát biztosítunk az
alábbiak szerint:
-

13 órától az 1.a, 2.a, 3.a és 4.a osztályoknak

-

14 órától az 1.b, 2.b, 3.b és 4.b osztályoknak

-

15 órától a 2.c osztálynak

A foglalkozáson napközis nevelőink segítik a házi feladatok elkészítésében a tanulókat. A
részvétel nem kötelező.
A digitális munkarend időszaka alatt nem kerülnek megtartásra az alábbi foglalkozások:
osztályfőnöki óra, korrepetálás, tehetséggondozás, szakkörök, tanulószobai foglalkozások,
ráhangolódás, alprogrami foglalkozások, „Te órád”.
A digitális oktatáshoz a tanulóknak laptopra vagy asztali gépre van szükségük. Az
osztályfőnökök felmérték az erre vonatkozó igényeket. Azoknak a tanulóknak, akik nem
tudnak digitális eszközön csatlakozni az online tanuláshoz, az iskola@hunyadisok.hu e-mail
címre küldött előzetes szülői jelzés alapján a pedagógusok hetente tömbösítve, papír alapon
készítik el az elsajátítandó tananyagot és a dolgozatokat.
Hiányzás: Azok a diákok, akik az élő online órán nem vesznek részt, hiányzók. A hiányzást a
szülőnek igazolnia kell. Kivételt képeznek ez alól azok a diákok, akik papír alapon kapják a
tananyagot, az ő esetükben hiányzásnak tekintjük a visszaküldendő feladatok be nem
küldését. Kivételt képez továbbá a technikai probléma miatti távolmaradás abban az esetben,
ha ezt a szülő a tanórát megelőzően jelezte az osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak.
Az ezen tájékoztatásban nem szereplő dolgok esetében iskolánk Pedagógiai Programja az
irányadó.
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