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Eljárásrend 
2021.03.08.-04.07. időszakra elrendelt digitális oktatásra  

Bökönyi Barota Mihály Általános Iskola 
 
Az oktatási intézményekben 2021. március 08-tól április 07-ig digitális oktatást rendelt el az 

emberi erőforrások minisztere a 17/2021(III.5) Emmi határozatában. 

 

A digitális oktatáshoz használt online platform a Kréta DKT funkciója lesz. 
A információk és a feladat kijelölés a facebook osztály csoportokban is meg lesznek osztva. 
 
 
Feladatok ütemezése: 

- A tanárok kijelölik a feladatok beadási határidejét, és a feladatok megoldására 
elegendő időt hagynak. 

- A szaktanár nem adhat ki arányaiban több feladatot, melyhez tanári magyarázat 
szükséges, mint amit jelenléti oktatás esetén adna, valamint törekedjen olyan 
feladatok kiadására, melyet a gyerekek a rendelkezésükre álló eszközökkel meg tudnak 
oldani. 

- A házi feladatok elkészítésére a tanítási órától számítva a következő tanítási óra ideje 
lehet a legközelebbi. 

- Házi feladatok határideje csak tanítási nap lehet. 
- A házi feladatokat a pedagógus köteles a Kréta rendszerben tanítási óráján tanítási 

időben rögzíteni. 
- A tanulók a kiadott feladatokat kötelesek időben megoldva visszaküldeni. 
- Feladat típusok: Az ismétlések és a már tanult feladatok gyakorlásának, rögzítésének 

valamint a memoriterek előtérbe helyezése, melyekkel megerősítjük a jelenléti 
oktatásban tanult tananyagokat, valamint alapos vázlatok előkészítése a tanulók 
számára és tanári magyarázat mellékelése az újismeretek átadása mellé. 

 
 
Online óra: 
- A tanárok kötelesek a heti tanítási óráik 50%-át online formában megtartani. 

Készségtárgyakból nem kell online órát tartani, de kötelesek a pedagógusok minden órához 
feltölteni olyan tananyagot, vagy ismeretterjesztő videó elérhetőségét, mely nem tartalmaz 
visszaküldendő feladatot. Havonta egy olyan feladatot, projektet kell kiadni, amit a 
későbbiekben értékelni lehet. 
  Intézményünkben elsődleges felület a KRÉTA rendszer lesz.  

- DKT-Digitális Kollaborációs Tér felület, probléma esetén lehet más platformon is. 
- A szaktanár jelzi, hogy melyik héten, mely órákat fogja digitálisan a DKT felületen 

megtartani. 
- Online órákat kizárólag a jelenleg érvényben lévő órarendszerinti órarendi óra 

idejében tarthat a pedagógus. 
- A tanulónak kötelező az online megtartott órákon részt venni. Ha indokolatlanul marad 

távol és azt nem jelzi a szaktanárnak, vagy az osztályfőnökének, akkor hiányzása 
igazolatlan lesz. 

- Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról hiányzik, akkor azt a mulasztását igazolnia kell. 
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- Az osztályfőnökök összegyűjtik, hogy a szaktanárok a héten mennyi online órát 
tartottak meg és a hiányzó tanulók névsorát is. A gyermekek szüleit tájékoztatják a 
tanuló távolmaradásáról és érdeklődik annak okáról. Az összegyűjtött adatokat 
minden héten, pénteken 16 óráig elküldik az iskola e-mail címére:  

- iskola@amk-bokony.edu.hu 
- OSZTÁLYFŐNÖKI órák megtartása digitálisan, minden héten 
- DIGITÁLIS ÓRÁK jelölése a tanulói facebook csoportokban is üzenetként A illetve B 

hétre vonatkozóan a szaktanár feladata. 
Heti 4 órás tantárgy esetén Heti 2 óra digitális 
Heti 3-3,5 órás tantárgy esetén A héten 1 óra B héten 2 óra 
Heti 2 órás -2,5 órás tantárgy esetén heti 1 óra 
heti 1 órás tantárgy esetén A vagy B héten 1 óra 

Tanulói aktivitás ellenőrzése: 
- Amennyiben egy tanuló folyamatosan távol marad az online oktatás során megtartott 

digitális óráról, és a számára kijelölt feladatokat sem végzi el, akkor a szaktanár jelzi e-
mailben az osztályfőnöknek, aki haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a szülővel. 

- Az értesített szülők listáját is megküldi minden héten, pénteken 16 óráig az iskola e-
mail címére. (Feljegyzést készít a szülővel történ beszélgetésről) 

- Amennyiben egy tanuló szüleit több alkalommal is figyelmeztetni kell akkor az iskola 
vezetés jelzi a problémát a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

Értékelés: 
- A pedagógusok a kiadott feladatokat folyamatosan értékelik, pontokat adnak a tanulók 

számára, melyet a jelenleg digitális oktatásra kijelölt időszak utolsó napján 
2021.03.31.-án érdemjegyre váltanak tantárgyanként legalább 1 érdemjegy születik. 

- A tanulók beadott feladatait a pedagógus köteles ellenőrizni, értékelni és kijavítani 
ezáltal megtörténik a visszacsatolás a tanuló felé. 
 

Tanórák: 
Alsó tagozat      Felső tagozat: 
8:00-12:15       8:00-13:05 
        13:10-13:50 
 
Délutáni foglalkozások Napközi, Tanulószoba idejében: 
- Házi feladatok segítése a tanulói illetve szülői igények szerint 

 
o Elsődleges segítők alsótagozaton: 

 Molnárné Hornyák Andrea 
Stefán Tímea 
Kondorné Sarkadi Enikő 
Szabóné Bucsku Zsuzsa Ilona 

o Elsődleges segítők felsőtagozaton: 
Radócz János 
Kissné Tóth Enikő 
Ködöböcz Zoltán 
Gubányiné Sarkadi Kornélia 
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Tanulói felügyelet: 

- Intézményünkben 7:30-16:00 időszakban munkanapokon gyermekfelügyeletet 

látunk el a 18/2021(III.06) EMMI határozata szerint. Az intézményben dolgozó 

pedagógusok által önként vállasztott időpontban, melyet az online küldött 

táblázatban mindenki maga jelöli be 2021.03.08.-2021.03.30. közötti időszakra. 

Vezetői ügyelet: 

- A 17/2021 (III.05) EMMI határozat 5. pontja szerint: 

o A tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelési-oktatási 

feladatellátásnak megszervezése, illetve ellenőrzése a köznevelési 

intézmények vezetőinek feladataként került rögzítésre, oly módon, hogy az 

intézményben: 

a, az intézményvezetője 

b, a vezető betegsége vagy másokból való távolléte nem teszi lehetővé a bent 

tartózkodását, akkor az szervezési és működési szabályzatban meghatározott 

helyettesítési rendben kijelölt személynek munkanapokon, munkaidőben az 

intézményben kell tartózkodnia. 

Helyettesítési rend: 

 Bakosné Horváth Andrea intézményvezető-helyettes 

 Galiger Ildikó munkaközösségvezető 

 Vargáné Borbás Ildikó munkaközösségvezető 

 

Az eljárásrend ezen formája 2021.04.07-ig érvényes. 

Bököny, 2021.03.08.      Felföldiné Czifra Éva sk 
        intézményvezető 


