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Célja: a Kormány a koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési 

intézményekben szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások 

miniszterének a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III. 14) EMMI 

határozatnak való megfelelés úgy, hogy az a lehetőségekhez képest tanuló-, szülő-,családbarát és 

nem utolsó sorban pedagógusbarát legyen.  

Nem lehet célja az adott évfolyam hátralévő tananyag teljes egészének átadása. Az új 

munkarendnek alkalmazkodnia kell a rendelkezésre álló digitális eszközök és IKT kompetenciák 

meglétéhez, mind oktatói (pedagógus), mind tanulói (család) oldalán. 

Törekedni kell az egyenőtlenségek ellensúlyozására, amely azt jelenti, hogy az adott csoportban 

figyelembe kell venni és igazodni kell a kevésbé jó képességű és egyben a kevésbé jó minőségű 

digitális eszközzel rendelkező tanulók feladatvégrehajtási szintjéhez. Mivel a családoktól nem 

várható el, hogy rendelkezzenek asztali számítógéppel vagy laptoppal, figyelembe kell venni, hogy 

legfeljebb okostelefon áll a tanulók rendelkezésére. Minden tekintetben olyan megoldás 

szükséges, amely mindenki számára elérhető. Amennyiben a tanulóhoz digitális formában nem jut 

el a számára megjelölt és tőle elvárt tananyag, abban az esetben a szülő/gondviselő köteles 

osztályfőnökkel/szaktanárral felvenni a kapcsolatot a munkaidő alatt (hétköznap 8-16 óra között). 

Alapszintet kell megfogalmazni, vagyis csökkentett, ugyanakkor egymásra épülő, könnyen 

elsajátítható és visszaellenőrizhető feladatok (tananyag) kidolgozása szükséges. Hangsúlyt kell, 

hogy kapjon a motiváló, élménypedagógia digitális formája. A megküldött tanórák anyagának 

kötelezően olyan címmel kell rendelkeznie, amely utal az óra tartalmi részére, annak érdekében, 

hogy diák és szülő számára beazonosítható legyen az esetleges további kutatómunka érdekében.  

A tantermen kívüli digitális munkarendnek megfelelő tananyag meghatározására, 11 

munkacsoport került kialakításra: 

1. Első évfolyam (Mihalik Laura, Bajai Viktória, Pálnok Zsanna, Oszvald Éva) 

2. Második évfolyam (Kovácsné Horváth Zsuzsanna, Paszterkóné Zavaros Katalin, Balatoni 

Zsolt, Liposinovics Zsuzsanna) 

3. Harmadik évfolyam (Tiralla Tímea, Mészáros Ágnes, Kovács Evelin, Galántai Judit) 

4. Negyedik évfolyam (Mészáros Éva, Serei Anita, Döbrönteyné Csáki Beáta, Pálffyné 

Vecsernyés Linda, Nagyné Bálint Ildikó) 

5. Magyar nyelv és irodalom (Czinege Hajnalka, Berta Jánosné, Bajai Viktória, Pálnok 

Zsanna) 

6. Matematika (Szerletics Imréné, Ugrainé Nagy Zsuzsanna, Bakos Barbara, Dr. Czuck 

Antalné, Mészáros Ágnes) 



7. Angol (Szász Endréné, Tiralla Tímea, Buzásiné Berényi Márta, Nemes Anikó, Knipf 

Csilla, Éber Előd, Liposinovics Zsuzsanna, Cecelia Buckley) 

8. Természettudományi (Kökény István, Nemes Gáborné, Remeteiné Jávorka Éva, Szerletics 

Imréné) 

9. Művészeti (Szilaski Mária, Liskáné Svecz Andrea, Dr. Czuck Antalné, Döbrönteyné Csáki 

Beáta)  

10. Testnevelési (Andrási Barna, Fazekas Emőke, Kálmánczhelyi Ildikó, Kovács Dóra, 

Kovács Evelin) 

11. Történelem-informatika (Farkasné Gelley Viktória, Vörös Róbert, Mihalik Laura) 

 

A fenti munkacsoportok elsősorban az E-KRÉTA rendszer segítségével tartják fenn a kapcsolatot 

a diákokkal és szüleikkel. A tanítók, szaktanárok (pedagógusok) az E-KRÉTA házi feladat 

menüpontján keresztül küldik meg a munkacsoportok által átdolgozott csökkentett elvárásoknak 

megfelelő tananyagot. A tananyagok összeállításánál kritérium, hogy azok minden tekintetben 

megfeleljenek az otthoni környezetben való elsajátításhoz. Az új anyagok átadásánál törekedni 

kell arra, hogy a következő tanévet a lehető legkisebb lemaradással kezdhessék meg a tanulók.  

Ennek ütemezése teljes egészében megegyezik a tanulók által ismert, érvényben lévő 2019/2020-

as tanév órarendjével. Ez azt jelenti, hogy az adott tanítási napra vonatkozó tantárgyak tananyagait 

a pedagógus az órarendnek megfelelő tanítási napon köteles megküldeni a tanulók részére az E-

KRÉTA rendszer használatával. Kiegészítő csatornaként a facebook osztálycsoportok 

használhatóak. A számonkérés, ellenőrzés módja és elvárásrendje kidolgozás alatt van, amelyet a 

jövőben teszünk közzé. 

 

A fenti szabályozás és eljárásrend csakis kizárólag akkor tud működni, ha nem azon elmélkedünk, 

hogy mit, hogyan nem tudunk megoldani. Elengedhetetlen minden iskolahasználótól a pozitív 

hozzáállás ebben a helyzetben. Összefogás és együtt gondolkodás nélkül súlyos kárt okozunk az 

adott évfolyamon tanuló diákoknak, szülőknek és az új munkarendhez maximálisan alkalmazkodó 

pedagógusoknak. Elvárom, hogy egymással szemben elfogadóak, nyitottak és segítőkészek 

legyünk. Felelősen kell gondolkodnia mind tanulónak, szülőnek, pedagógusnak egyaránt, annak 

érdekében, hogy a megváltozott oktatási formában sikeresek legyünk.  

Az összefogás jegyében kérem, hogy a pedagógus lelkiismeretesen, a tanuló önállóan, 

felelősségteljesen, ha kell szülői segítséggel végezze munkáját.  

 

 

Baja, 2020. március 16. 

 

Jóváhagyta a nevelőtestület nevében: 
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