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A COVID-19 járványveszély miatti tantermen kívüli 

munkarend bevezetése 

 

 

Változások a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

  



„Uram, tehozzád kiáltok, / hallgass meg engem; / figyelmezz imádságom hangjára, / 

midőn tehozzád kiáltok; / hallgass meg engem, Uram! 

 

 

Az oktatás formája: 

 digitális, tantermen kívüli 

 az oktatás résztvevői rendelkeznek a használathoz szükséges eszközzel 

 minden tantárgy oktatása a Google-felületen, e-mailben, zárt Messenger-csoportban 

történik 

 a tanulók értékelése és minősítése folyamatos 

 a Google Tanterem alkalmazása: a tanulók erre a felületre kapják meg a napi/heti 

tananyagot és a beadandó feladatokat 

 minden osztály digitális tanteremmel rendelkezik, ahol a tantárgyaknak külön elérési 

lehetősége van 

 a Google Tantermen belül minden gyermekhez egy e-mail-cím tartozik 

 az intézményvezető minden osztály tantermében tagként vesz részt 

 

A kapcsolattartás formája: 

 az iskolavezetés részéről: a Google-felületen, a honlapon, e-mailben az osztályfőnök 

segítségével 

 a pedagógus részéről: a Google-felületen, e-mailben, zárt Messenger-csoportban 

 a szülő részéről: a Google-felületen, e-mailben, zárt Messenger-csoportban 

 a tanuló részéről: a Google-felületen, e-mailben, zárt Messenger-csoportban 

 

Az oktatás órarendje: 

 minden osztályban minden tanuló az osztályfőnöke/szaktanára segítségével kapja meg a 

tananyagot és a beadandó feladatot 

 a tanuló a tantárgyhoz tartozó tananyaghoz a tankönyvben, munkafüzetben vagy iskolai 

vázlatfüzetében feljegyzést készít, és a továbbiakban elsősorban a hagyományos 

taneszközeivel dolgozik 

 minden esetben segítség kérhető a pedagógustól/osztályfőnöktől; az önálló munkavégzés 

kialakulása fontos szempont az online munkarendben 



 abban az esetben, ha a pedagógus egyéb módszerrel készített tananyaggal segíti a tanuló 

munkáját, vagy kiegészítő tananyagot készít, a tanuló azt megtekinti, feldolgozza a tanári 

utasításnak megfelelően 

 a tanulónak minden esetben tisztában kell lennie azzal, mi számít kötelező tananyagnak, 

kiegészítő/ismeretterjesztő/szorgalmi tananyagnak 

 a beadási időpont/határidő ismerete fontos része a munkának 

 a feladatok elvégzéséről a szkennelt vagy fotózott lapot a tanuló az adott határidőre e-

mailben vagy a Google Tanterembe eljuttatja a pedagógushoz; a határidő minimum 24 

óra 

 hétvégén nincs online oktatás 

 a pedagógusnak továbbra is 2 hét áll rendelkezésére a beadandó feladat/számonkérés 

javítására 

 

Értékelés és minősítés: 

 a tanulók teljesítményét rendszeresen, a megszokott ötfokú skála alapján osztályzattal 

értékeljük, kivételt képez az első évfolyam, ahol továbbra is a szöveges értékelés 

formáját alkalmazzuk 

 az év végi osztályzat megállapításához minimum három osztályzattal rendelkeznie kell 

a tanulónak 

 ha a tanuló március 14-ig már rendelkezett három osztályzattal, a továbbiakban havi 1-

3 osztályzatot kap; az 1 a minimum, a 3 a maximum osztályzat 

 a tanulónak lehetősége van az érdemjegyei javítására a szaktanárral előre egyeztetett 

időben és módon 

 a tanulónak minden esetben tudnia kell, hogy az adott feladatra fog-e osztályzatot kapni 

 ha a tanuló egy tantárgyból elégtelen minősítésre áll, akkor legalább 4 héttel a tanév 

zárása előtt erről tudomást szerez, valamint az osztályfőnök a szülőt is értesíti 

 ha egy tanuló sorozatosan nem tesz eleget a megváltozott oktatási munkarend intézményi 

előírásainak, az osztályfőnök kéthetente értesíti a szülőt és az iskolavezetést 

 a tanév végén az a tanuló osztályozható, aki legalább három osztályzattal rendelkezik, és 

a digitális tananyag legalább 70%-át ellenőrizhető módon elvégezte 

 ha ez az arány 30% alatti, a tanuló a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgára 

vagy tanévismétlésre utasítható 



 ha a tanuló igazolt (pl. egészségügyi) okok miatt nem tudta teljesíteni a 70%-os 

feladatvégzést, számára igazgatói döntés alapján pótlásra lehetőség adható 

 

 

Mindannyiunk érdeke, hogy tervszerű, észszerű, kiszámítható, egyenlő leterheltségű 

feladatvégzés történjen. A szülők és a tanulók számára korábban megosztottunk egy 

javasolt napirendet. Minden tanuló a saját életvitele, szokásai, a családban szükséges 

egyéb célok figyelembe vétele alapján módosíthatja. Napirend kialakításával jobban 

beosztható a munka. 

 

Kérjük, a hétvége legyen mind a tanulók, mind a pedagógusok esetében a családé! 

Ezért szeretettel javasoljuk, ha valamilyen ok miatt nem sikerül pénteken 18 óráig 

elküldeni a kész munkákat, azt csak vasárnap este vagy hétfő reggel tegyék meg! 

 

A megváltozott, tantermen kívüli oktatásban minden résztvevő (tanuló, szülő, 

pedagógus, vezetés, fenntartó) arra törekszik, gördülékenyen folyjék a munka, és ha 

lehet így fogalmazni ebben a vészterhes időben, esetleg még tudjon javunkra válni 

mindaz, amibe most akaratunkon kívül kényszerültünk. 

 

A pedagógus személye ugyanaz, de szerepe megváltozott! 

Ezért ő most elsősorban: 

 az információforrás és nem a tudás átadója,  

 feladata a különböző kompetenciák fejlesztése,  

 nemcsak a kész ismeretek, hanem az ismeretek megszerzésének, kikutatásának segítője,  

 a tanuló önálló tanulását támogató motiváló személy, 

 irányító, mentor, tutor, 

 szaktárgyának kiváló ismerője, aki új módszerekkel megismerkedve adja át ismereteit. 

 

 

 

 

Igazodjék fel az én imádságom, / mint a tömjénfüst a te színed elé; / kezeimnek 

fölemelése / esti áldozat gyanánt. / Hallgass meg engem, Uram!” 



Kedves Szülők! 

 

Engedjék meg, hogy  köszönetet mondjunk eddigi hozzáállásukért, segítségükért! 

A kapcsolattartás segítése érdekében egy táblázatot találnak az iskola honlapján 

(http://www.efrem.hu/fogadoorak), sok egyéb információval együtt, ezért kérjük, időnként 

nézzenek rá! Kérjük továbbá a kedves szülőket, amennyiben úgy érzik, hogy aránytalanul 

megnőtt vagy éppen csökkent gyermekük számára a tanulnivaló mennyisége, jelezzék az iskola 

e-mail-címén! (talentum44@gmail.com) 

Ahhoz, hogy megnyugtató, kiszámítható és egységes módon haladjon tovább iskolánkban a 

digitális munkatrend, nagyon fontos, hogy a gyermekek életében szervezettség, egyfajta 

napirend legyen, amihez alkalmazkodni tud, és kevésbé stresszesen élje meg a mindennapokat.  

Közös a felelősségünk továbbra is, mi az Önök kincseiért, gyermekeiért dolgozunk! 

Kövessék az időnként közzétett üzeneteinket, tájékoztatóinkat, az M5 csatornát, valamint az 

online miseközvetítéseket a hd.gorogkatolikus.hu oldalon.  

Imádkozzanak reggel és este gyermekeikkel! 

 

Áldott Nagyböjti időt kívánunk! 

 

 

A Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

vezetősége 


