
Digitális munkarend 
 

Az intézmény működése 

 
 

Az új munkarendben az iskola épülete 8-16.00 között 

tart nyitva. 

A dolgozónak az intézmény kijelölt helyiségeiben lehet 

tartózkodnia. A bérlők nem vehetik igénybe az épületet. 

Belépésre jogosultság: 

Kizárólag az iskola dolgozói meghatározott időszakban. 

A szülők és a tanulók az ügyintézésre a KRÉTA felületet használják. A személyes 

ügyintézésre különösen indokolt esetben kerülhet sor előzetes egyeztetést 

követően.  

Folyamatosan kötelező a higiéniai szabályok rendkívül szigorú betartása. 

 
Munkarend 

1. NOKS-osok : Mindenki 8-16 között végzi a munkáját. 

A felügyeletigény ezen módosíthat. 

2. Technikai dolgozók 

2.1. Hivatalsegéd: Az időszak alatt a területet újra felosztásra kerül. Várhatóan 8-16 óra 

között végzik a munkájukat: óránkénti fertőtlenítés, teljekörű takarítás, az épület bizonyos 

részeinek lezárása a takarítás után. 

2.2. Adminisztrátorok, rendszergazda: 8-16.00 óra között a dolgoznak. Munkájukat az 

aktuális feladatok határozzák meg. 

3. Pedagógusok 

3.1. Az első két napban indokolt az iskolában a személyes megjelenés az új munkarend 

kialakítása, elindítása miatt. 

3.2. A digitális oktatás formája: 

Az új oktatási munkaforma elindításának és működtetésének érdekében 2020. március 16-án 

intézményi munkaértekezletet tartottunk. Megbeszéltük az új munkarend főbb irányvonalait, 

elsődleges feladatait. 



A preferált eljárásrend a digitális oktatás megvalósításához a tanulókra, szülőkre, pedagógusra 

vonatkozóan az Oktatási Hivatal honlapján közzétett „Módszertani ajánlás az oktatás 

megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális 

munkarendre” című szakmai anyag. 

3.2.1. A következő feladatokat kell elvégezni: 

Aktuális tanmenetek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges tematikus egységek 

„újragondolása”. Szükség esetén a tananyagok átstrukturálása, illetve a tantárgyak 

közötti szinergiák erőteljesebb kihasználása.  

Javasolt heti bontásban a témakörön belül az ismeretanyag, a módszer, az eszköz, a 

szemléltetés, a házi feladat, a tanulói visszacsatolás módja, a pedagógus 

visszacsatolás módja, továbbá a témakör végére az értékelés/beszámoltatás fajtája 

megtervezése. 

3.3. Értékelés 

A fejlesztő értékelés egyértelműen kerüljön előtérbe. Csak a szükséges esetekben 

értékeljünk érdemjeggyel. Értékeljük tanulóink aktivitását, munkához való 

hozzáállását. A tematikus egységek megvalósításának végeztével lehetőleg adjunk 

érdemjegyet. Jelen helyzetben a pedagógiai programunkban megfogalmazottak nem 

mindenáron betartandóak. 

3.4. Adminisztrálás 

A pedagógusok vezetik a KRÉTA Haladási napló részét. 

3.5. A pedagógus munkájának ellenőrzése 

- Ellenőrzés elsősorban a KRÉTA rendszeren keresztül. 

- Az erre a célra alakult zárt munkacsoportban hetente összegyűjtjük a kollégák 

tapasztalatait. Az intézményvezetés részéről folyamatos a nyomon követés, a 

segítségnyújtás. 

- Időszakonként az érintett csoportokat kérdőívezzük, a válaszokat kiértékeljük. 

3.6. Kapcsolattartás 

- Pedagógus-intézmény: A pedagógus biztosítja naponta 8-16 óra között e-mailen, telefonon 

és a KRÉTA naplón keresztül az elérhetőségét.  

- Pedagógus-tanuló: Elsősorban a KRÉTA rendszeren és az osztályokban kialakult szokásrend 

alapján. 

A kapcsolattartás során biztosítani kell a diák-pedagógus közötti konzultációs lehetőséget, az 

egyéni tanulási utak támogatását, a tanítás-tanulás folyamatának megvalósulását. 



- A pedagógus jelzi az osztályfőnöknek, ha a tanítványával valamilyen oknál fogva nem tudja 

a kapcsolatot tartani 

- Az osztályfőnökök figyelemmel követik a tanulók esetleges akadályoztatását a digitális 

tanulásban, az osztályban tanító kollégákkal és az intézmény vezetőségével folyamatos 

kapcsolatot tartanak elektronikusan. 

- Az osztályfőnökök a szülőkkel is elektronikusan kommunikálnak a KRÉTA rendszeren 

és az osztályokban kialakult szokásrend alapján. 

 
Bánfi Attila 

intézményvezető 


