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RENDKÍVÜLI SZABÁLYOK A DIGITÁLIS 

OKTATÁSI MUNKAREND IDEJÉRE 

A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások 

rendje 

• A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel iskolánk munkarendje 

megváltozott.  

• A koronavírus miatt kialakult egészségügyi vészhelyzet következtében:  

• 2020.03.16-17. (hétfő - kedd) tanítás nélküli munkanap, 

• 2020.03.18-tól (szerda) indul a tantermen kívüli digitális oktatás egyedi tanrend szerint.  

• A tanítás szüneteltetése alatt az intézmény a tanulók számára zárva tart. 

• A különböző digitális oktatási módszerek és lehetőségek választásakor azt tekintettük 

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

a választott rendszer használatára. A pedagógusok és a szülők/diákok esetében 

kiinduló pontnak azt tekintettük, hogy valamennyien rendszeres internet használók és 

az online kommunikációs lehetőségeket magabiztosan használják. 

• Munkavégzés mindenkinek otthon, az órarend szerinti napokon, a kialakított 

csengetési rend szerint történik. 

• A tanítás és a számonkérés során a diák érdekeinek figyelembevételére törekszünk.  

• A tanórák típusai a következők: kontaktóra, konzultációs óra, számonkérő óra. 

• A tanórák rendjét és típusát és az értékelési elveket a szaktanár ismerteti a diákokkal 

és a szülőkkel, alapul véve intézményünk Pedagógiai Programját. 

• A mindennapi kommunikációt a szaktanárok a diákokkal eltérő módon alkalmazzák 

(például Facebook csoport, e-mail). 

• A szaktanár a tanuló munkáját folyamatosan ellenőrzi, érdemjeggyel is értékeli, 

elmaradása esetén figyelmezteti a pótlásra. 

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

és értékelés. 

• a tanulók előre haladásának ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése folyamatosan 

történik; 

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

kiemelve „a tanár a témakör zárásánál számonkérést alkalmaz”; 

• az új helyzetben a tanulók ellenőrzése kiemelt helyet foglal el, ezért az intézményi 

elvárásokban a legfeljebb kéthetes ciklikusságot várjuk el, azaz gyakoribbat, mint 

eddig; 

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

digitális feladatlap, kérdőív, tankockák, projekt feladat, önálló feladat stb.), személyes 

kapcsolat kizárva; 
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• érdemjegyek száma: félévente minimum 3, valamint a heti óraszámnál eggyel több; 

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

elégtelen; 

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

alapján meghatározott minimum követelményeket elérte. 

A tanulók kötelességei 

• A tanuló kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres 

munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, 

felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait, az írásbeli számonkéréseket elkészítse, a 

dolgozatokat megírja. 

• Akadályoztatása esetén köteles azt jelezni az osztályfőnöknek és a tananyagot pótolni 

(határidejét a szaktanárral egyeztetni kell). A pótlásra vonatkozó információk 

beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata. 

• A tanulónak kötelessége a foglalkozásokra a felszerelést előkészíteni, és az online 

kontaktórákon, konzultációkon, számonkéréseken (foglalkozásokon) a Kanyar-GO 

Alapfokú Művészeti Iskola diákjaitól elvárható, fegyelmezett magatartást tanúsítani. 

• Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be. 

A diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben kommunikáljon, kulturáltan 

viselkedjen. A videón való megjelenés során – ahogy a közvetlen megjelenés során 

sem - nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló, trágár szövegeket 

tartalmazó vagy kábítószert hirdető ruhadarab. 

• A digitális oktatás alkalmazása során feleljen meg a Netikett (hálózati kommunikáció 

általános illemszabályai) elvárásainak. Igyekezzen a képernyő előtt megfelelő 

ruházatban megjelenni, kerülni egymás sértő minősítését, a trágár kifejezéseket.  

• Ne használjon internetes szlenget és sajátos rövidítéseket, ne gerjesszen parttalan 

vitákat, ne használjon álneveket, beceneveket. A csoportokba ne hívjon meg 

idegeneket és olyan személyeket, akik nem tartoznak a tanulócsoporthoz. 

• Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni valamint 

nyilvánossá tenni szigorúan tilos. 

A tanulók jogai 

• Minden tanulónak joga van a tanuláshoz. 

• Joga van a rendkívüli oktatási időszak munkarendjének megismeréséhez.  

A munkarendet a szaktanár, illetve az osztályfőnök ismerteti, és minden érintett oktató 

dokumentálja a naplóban. 

• Joga van, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön. 




