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A nevelőtestület egyetértésével az alábbiakban határozom meg a  

TANULÓK 

feladatait a koronavírussal kapcsolatos 

TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS MUNKAREND 

idejére. 

Bevezetés: 

A vészhelyzet miatti iskolabezárás ideje alatt, nagyon fontos, hogy a tanulók naponta program 

szerűen elvégezzék azokat a feladatokat, melyeket normál körülmények között az iskolában 

kellene. Ez a tanítás - tanulási mód szokatlan, nem gyakorlott forma, hiszen a helyzet is 

különleges, nem mindennapi. Az otthoni munkát közvetlenül nem tudjuk kontrollálni úgy, 

mint az iskolai keretek között. 

Hangsúlyozom!  

Nem tanítási szünetet rendeltünk el! Tantermen kívüli tanítás 

folyik! 

Ezért fokozott a felelőssége a tanulónak, és fokozottabb a 

felelőssége a szülőnek is! 

 
A Bogyiszlói Általános Iskolában a vészhelyzet alatt az érvényes órarend 

szerint folyik a tanítás! 
Kérem a tanulóktól, hogy: 

 Kísérjek figyelemmel az iskola, az osztály hirdetéseit a Facebook csoportban. 

 Az osztályfőnökök mindennap 18.00 - ig feltöltik az osztály Facebook csoportjába a 

következő nap órarend szerinti óravázlatait, mely tartalmazza, hogy milyen módon, 

milyen eszközök segítségével dolgozzátok fel a tananyagot. Tartalmazza azokat a 

feladatokat, melyeket el kell végeznetek, és vissza kell küldeni a tantárgyat tanító 

pedagógusnak. 

 Minden nap 14.00 – ig jelezzétek vissza az osztályfőnökeiteknek, hogy láttátok 

megnéztétek az aznapi feladatokat, innét fogjuk tudni, hogy elolvastátok amit 

küldtünk, tudomásul vettétek, hogy azon napon mi a dolgotok. 

 A tanulás alapeszközei azok a tankönyvek, munkafüzetek, füzetek melyeket eddig is 

használtunk órákon, ezekből kell tanulni, felkészülni, ezek ott vannak mindenkinél. 

 Minden tanóra időpontjában rendelkezésre áll az osztály Facebook csoportjában a 

tantárgyat tanító szaktanár, azaz kérdezhettek, ha nem értetek valamit elmagyarázza, 

akár videóbeszélgetésben is. 

 Ebben az időpontban állapodhattok meg a pedagógusokkal, hogy milyen 

elérhetőségen kereshetitek őket ti, vagy szüleitek, amennyiben további kérdésetek 

lenne. Nem várható el, hogy minden kollégám, a nap jelentős részében rendelkezésre 

álljon. 

 Délután, napközi időpontjában a napköziben tanító pedagógusok elérhetők a 

Facebook csoportokban, keressétek őket, segíteni fognak. 
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 A technika, ének, rajz, testnevelés - néptánc, etika, hon - és népismeret, cigány 

népismeret órákra nem kaptok tananyagot. Ezeknek az óráknak az ideje alatt a többi 

tantárgy tanulásához segítséget adnak azok a pedagógusok, akiknek az adott 

időpontban órájuk lenne. Pl. a testnevelés óra ideje alatt elérhető a testnevelést tanító 

pedagógus, és a tanulók fordulhatnak hozzá más tantárgyakból segítségért. 

Amennyiben nem tud segíteni az adott pedagógus, továbbítja a tanuló kérdését a 

szaktanárnak. 

 Tanáraitok a kötelezően megküldött napi tevékenységeken kívül számos más tanulás 

segítő kiadványt, bemutatót, internetes elérhetőséget küldhetnek, melyek segítségével 

további ismeretek szerezhetők. 

 Azok számára, akik jelezték az osztályfőnököknek, hogy valami miatt nem tudják 

Interneten elérni a tananyagot, kinyomtatjuk, és az óravázlatokat személyesen kell 

átvenni a naponta 8.00 – 10.00 óráig a bejáratnál lévő takarítói szobában, az átvételt 

aláírással igazolni kell. 

 

Tanítóknak, diákoknak szülőknek jó együttműködést, sikeres munkát, óvó, védő egymásra 

figyelő egészségmegőrző magatartást kívánok. 

 

Bogyiszló, 2020. 03. 16. 

      Boda Zoltán 

      igazgató 
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