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Eljárásrend 

rendkívüli helyzet elrendelése esetén, a tantermen kívüli digitális munkarend megszervezésével 

kapcsolatban 

 

Pokol Miklós, mint a Vári Emil Általános Iskola intézményvezetője, a 1102/2020 (III.14.) Korm. 

határozat alapján, a tantermen kívüli digitális munkarend megszervezésével kapcsolatban, az alábbi 

eljárásrendet ismertetem: 

1: A pedagógusok, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, tanulók munkarendjének 

megszervezése rendkívüli helyzet elrendelése esetén: 

 A munkarend vonatkozásában: 

- Pedagógusok vonatkozásában: A pedagógus munkaideje továbbra sem változik. A 

munkaidő beosztása a 326/2013 (VIII.30.) Korm.rend. 17.§.; 17.§.A, valamint a Mt. 

92.§. (1) bek.; 93.§.; 96.§.; 97.§. értlemében kerül megszervezésre. A munkavégzés 

helyének megváltoztatása kihirdetésre kerül az intézményi gyakorlatnak megfelelően. 

- Közalkalmazottak vonatkozásában: A Mt. 92.§.(1) bek., 93.§. (1) bek., 97.§. (1) bek. 

103.§. (1) bek. alapján kerül megszervezésre. 

- Közfoglalkoztatottak vonatkozásában: A Mt. 92.§.(1) bek., 93.§. (1) bek., 97.§. (1) bek. 

103.§. (1) bek. alapján kerül megszervezésre. 

- Tanulók vonatkozásában: A tanulók vonatkozásában a munkaidő az órarendnek 

megfelelően kerül megszervezésre 7:45-től 16:15-ig. 

 A munkavégzés vonatkozásában: 

A munkavégzés minden közalkalmazott és minden közfoglalkoztatott vonatkozásában a 

„Munkaköri leírás”-ban foglaltak szerint történik. A pedagógusokat illetően a 

munkavégzés megszervezése az órarend szerint történjen, különös hangsúlyt fektetve a 

tanulók terhelhetőségére, napirendjének megfelelő kialakítására, valamint a szülők 

segítségének igénybevételére. 

 

2: A kapcsolat felvétele, valamint a kapcsolattartás formáinak meghatározása: 

 A rendkívüli eljárás esetén elrendelt tantermen kívüli digitális munkarend bevezetése 

esetén az első lépésben a kapcsolattartás felvétele és rendje kerül kialakításra, amely a 

következő módon megy végbe: 

- Pedagógusok számára meghatározásra kerül a kapcsolattartás formája (email, telefon, 

messenger, sms, stb…). A pedagógusok munkaidőben kötelesek, a kapcsolattartás 

meghatározott formái szerint, elérhetőek lenni. Az intézménybe csak rendkívüli esetben 

rendelhetők be, meghatározott indoklással. A munkaközösségek, valamint különböző 

munkacsoportok kapcsolattartása ugyanilyen módon történik. Az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettesek, a tagintézmény-vezető, a munkaközösség vezetők 

különböző digitális módszerek segítségével értekezleteket tarthatnak, melyen a 
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pedagógusoknak kötelező részt venni. Az értekezlet olyan módon kerülhet 

megszervezésre, amely mindenki számára biztosítja a részvételt. Személyes kontatktra 

csak rendkívül indokolt esetben, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, kerülhet sor.  

- Szülők, tanulók számára történő kapcsolattartás rendjének meghatározása az 

osztályfőnökök feladata. Ebben az esetben minden osztályfőnök rendelkezzék a tanuló, 

valamint a szülő felé elérhetőségekkel. Ezeket gyűjtse be és tartsa nyilván. Törekedni 

kell a digitális kapcsolattartás kiépítésére. Amennyiben ez nem lehetséges, tájékoztassa 

az intézményvezetőt, aki meghatározza a tanuló és gondviselője felé történő 

kapcsolattartás formáját. A szülők és a tanulók tájékoztatására továbbra is a KRÉTA 

különböző felületei használhatók. 

- Az intézmény elérhetősége és a kapcsolattartás formája az intézmény tájékoztatásra 

alkalmas felületein (facebook, honlap, stb…) kerül ismertetésre. 

- A fenntartó, valamint az intézmény külső partnerei felé a kapcsolattartás formája a 

rendkívüli helyzet bevezetésével kapcsolatos jogszabályokban foglaltaknak 

megfelelően történik. Amennyiben a jogi szabályozás erre külön nem tér ki, abban az 

esetben a kapcsolattartás formái a rendkívüli helyzet elrendelése előtti időszak 

szokásainak és kialakult rendjének megfelelően történik. 

 

3: A tantermen kívüli digitális oktatás megszervezése: 

 A tantermen kívüli digitális oktatás megszervezésével kapcsolatosan a következő területek 

kerülnek hangsúlyozottan előtérbe: 

- A pedagógusok az ismeretek átadása, közvetítése során, minden újismeret közlésnél 

fordítsanak kiemelt figyelmet a tanári magyarázatra. Tanári magyarázat nélkül olyan 

információközlés nem valósulhat meg, amely újfajta ismereteket tartalmaz. 

- A tanulók által elsajátított ismeretek gyakorlására, gyakoroltatására minden pedagógus 

fektessen nagy hangsúlyt. A tanulók által elkészített feladatok javítása minden esetben 

történjen meg. 

- A beszámoltatás, a számonkérés és az ezzel összefüggő értékelés kidolgozott rendszeren 

keresztül történjen, amely minden esetben legyen összhangban a pedagógiai 

programban megfogalmazott elvekkel. 

- A pedagógusok ismertessék meg a tanulókkal a tantermen kívüli digitális oktatás során 

alkalmazott hardverek és szoftverek hatékony, önálló kezelését, valamint alkalmazását, 

hogy a tanulók szülői segítség nélkül is biztosan tudják ezeket alkalmazni, kezelni. 

- Minden pedagógus biztosítson hozzáférést az intézményvezetés részére (meghívást) az 

általa létrehozott különböző csoportokhoz (messenger, facebook, classroom, zoom, 

stb…). 

- A kialakult rendkívüli helyzethez alkalmazkodva mindenki tartson mérsékletességet a 

tananyag mennyiségét illetően. Amennyiben szükséges csoportosítsanak át tananyagot 

a következő tanítási évre. 

- Minden pedagógus fordítson kiemelt figyelmet a tanulói terhelésre. 

- Hangsúlyozottan a törzsanyag elsajátíttatására törekedjen mindenki. 

- Alkalmazott pedagógiai digitális módszertára legyen színes, változatos, feleljen meg a 

jelenkor kihívásainak. 
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- A tanítási napot próbálják meg ésszerűen megszervezni (gyakorlóórák átszervezése, 

tanítási nap összehúzása). 

- A pedagógusok törekedjenek arra, hogy a szülőket minél kisebb mértékben terheljék le.  

- Házi feladatot ne adjanak hétköznapra és hétvégére sem. Szorgalmi feladatot is csak 

azok kaphatnak, akik ezt kifejezetten kérik. 

- Az alkalmazott módszerek, eljárások tekintetében mindenki saját belátása szerint dönt, 

hogy az adott rendkívüli helyzetben hogyan, milyen eszközökkel, eljárásokkal, 

módszerekkel tudja az ismeretátadás, ismeretszerzés során a tanulókkal elsajáttítatni, 

gyakoroltatni a tananyagot. 

 

A rendkívüli helyzet elrendelése esetén bevezetésre kerülő, tantermen kívüli digitális munkarend 

kialakítása és beindítása az azt követő munkanap utáni 24 órán belül történjen meg.  

  

 

 

 

 

Kisvárda, 2020. március 20. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Pokol Miklós 

                                                                                      intézményvezető 
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