Házirend kiegészítés
a digitális munkarend idejére
A digitális munkarendben a Microsoft Teams alkalmazást használjuk, a tantárgyak és a
tananyag jellegéhez igazodva előnyben részesítjük az online formában tartott tanítási órát. A
kiosztott és visszaküldendő feladatok, határidők, használható segédeszközök is ezen a
csatornán kerülnek továbbításra. A tanórák beírását, a hiányzások rögzítését és az értékelést
a szaktanár továbbra is az eKRÉTA rendszerben végzi.
A távoktatás alatt a tanítás a hagyományos órarend szerint zajlik, a tanítási órák 40 percesek,
az óraközi szünetek ideje 15 perc. A csengetési rend változik. Az 5. óra után az ebédszünet 25
perc, a 6. óra egységesen 12:30-kor kezdődik.
Az iskola Házirendje az online oktatás időszakában is érvényes, a munkarend változása
azonban újabb kiegészítéseket tesz szükségessé.
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Az online órákon a részvétel kötelező. Az óra zavartalan megtartása érdekében a
tanuló biztosítsa a megfelelő technikai és fizikai környezetet, szüntesse meg a zavaró
körülményeket.
A kommunikáció hatékonyságának biztosítása érdekében a tanuló az online órákon
bekapcsolt kamerával vesz részt. Ez alól – indokolt esetben – az órát tartó tanár adhat
felmentést. Ha szükséges, a diák háttérképet alkalmazhat, de ez nem tartalmazhat
semmilyen üzenetet, reklámot stb. A mikrofont akkor használja, ha közlendője van és
a tanártól engedélyt kapott.
A Microsoft Teams alkalmazás oktatási célra létrehozott platform. A diák a profilképén
a saját arcképével, vagy monogramjával szerepeljen.
A technikai jellegű problémákat, eszközhiányt, az otthoni környezettel kapcsolatos
nehézséget a tanuló mielőbb jelezze osztályfőnöke, szaktanára felé. Ha ezek miatt a
tanuló csak részben, vagy egyáltalán nem tudott részt venni az órán, a szülő – még
aznap – írásban értesítse az osztályfőnököt.
Az online oktatás során mindenki számára kötelező a hagyományos oktatás során is
elvárt magatartás, öltözködés, a Házirendben rögzített viselkedési normák betartása.
A tanuló csak a tanár engedélyével oszthatja meg a képernyőt, a tanítási óra tartalmait
nem alakíthatja át. A tanítási órákról kép-és hangfelvételt készíteni, azt megosztani,
más számára hozzáférhetővé tenni csak az órát tartó tanár hozzájárulásával és az
érintettek engedélyével lehet. Az óráról készült felvételek szerzői jogvédelem alá
esnek.
A személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések az online térben is érvényesek.
Az online oktatás során hiányzásnak minősül, ha a diák:
- nem jelentkezik be az órára,
- a kérés ellenére sem kapcsolja be a kamerát,
- nem reagál a tanár instrukcióira,
- az órai részvételt akadályozó technikai vagy egyéb problémát nem jelezte.
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Az igazolt és igazolatlan mulasztások következményei a digitális munkarend időszakára
is érvényesek.
A házi feladatokkal, a dolgozatok megíratásával, kijavításával kapcsolatos szabályok és
határidők nem változnak. A pótdolgozatok időpontjának egyeztetése az eddigi
gyakorlatnak megfelelően történjen.
A pedagógus a saját óráján ad házi feladatot, ezzel egyidőben projektmunkát kötelező
jelleggel ne várjon el, a projektmunka teljesítése anyagi terhet, jelentős többletidő
ráfordítást ne jelentsen.
A pedagógusok, a diákok, és a szülők az egyéni problémák megbeszélését, valamint a
szaktanári kommunikációt tanítási napokon bonyolítsák, 8-16 óra között. Ettől eltérni
csak előzetes egyeztetés alapján lehet.
A pedagógus fordítson fokozott figyelmet a tanulók megfelelő terhelésére, a tananyagmennyiség szükség szerinti korrekciójára.
Az értékelés során lehetőség szerint kapjon nagyobb hangsúlyt a fejlesztő típusú
értékelés.
A szaktanár rendszeresen jelezze az osztályfőnök és a szülő felé, ha a diák tanulmányi
előmenetelében hiányosságokat tapasztal (technikai eszköz, beadandó feladat,
érdemjegy stb.).
Az oktatási-nevelési folyamat szereplői (pedagógus, diák, szülő) közötti kommunikáció
legyen nyílt, támogató és célirányos.

