
 

Tájékoztatás az iskola működését érintő veszélyhelyzeti 
intézkedésekről 

• A 17/2021. (III.5.) EMMI határozat alapján a tavaszi szünet utáni első 
tanítási nap 2021. április 7. 

• Március 08-26. között digitális munkarend lép életbe. 
• Gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre. 
• A gyermekek étkeztetését a veszélyhelyzet alatt az igénylőknek biztosítani 

kell a 556/2020. (XII.04.) Korm. rendelet alapján. A következő 
elérhetőségen tudják ezt a szülők igényelni elvitelre:  

DÓHSZK, Dunakeszi, Vasút u. 11., tel: 06-30-782-0320 vagy 06-70-699-4970 

• A konyha csak elvitelre – helyben fogyasztásra nem – adhat ki ételt. 
• A Klebelsberg Központ Elnök Asszonya, Hajnal Gabriella kérése, hogy a 

következő 3,5 hétben a szülők (a lezárás időszaka alatt) tartsák otthon a 
gyermekeiket, ne engedjék, hogy összejárjanak, ezzel segítve a járvány 
terjedésének megakadályozását. 

 

Tájékoztatás az intézményi digitális munkarendről 

• Az iskolánkban a korábban kiadott munkaterv alapján március 29-31. 
tanítási szünet, március 29-től április 06-ig tart a tavaszi szünet.  

• A szünet idején nincs digitális oktatás és ügyelet sem. 
• Továbbra is a google classroom-ot használjuk, a feladatokat oda kell 

feltölteni, ott kell a tanulóknak a visszajelzést adni. 
• A tanulóknak kötelező az előírt online órákon részt venni, kamerát, 

mikrofont a pedagógus kérésére be kell kapcsolni. 
• Az online óra kezdetére pontosan kell érkezni. 
• A tanuló hiányzását a szülőnek igazolnia kell (orvosi, szülői), amennyiben 

a tanuló nem vesz részt az online oktatásban. 
• A szülő köteles azonnal tájékoztatni az osztályfőnököt, amennyiben 

gyermeke megbetegedett. 
• Amennyiben a gyermek pozitív tesztet produkált, jelezni kell az 

osztályfőnök felé, mert jelentési kötelezettségünk van továbbra is. 

 

 



 

• Amennyiben a tanuló nem hajlandó egyáltalán belépni a classroomba, nem 
elérhető, akkor erről tájékoztatjuk a szülőket. Ha szükséges, akkor törvényi 
kötelezettségünknek eleget téve további hivatalos intézkedéseket kell 
tennünk. 

• Az osztályfőnök egy hiányzás esetén is értesíti a szülőt a hiányzásról. 
• A feladatok beadási határidejét tekintve tantárgyanként különböző, a 

pedagógus határozza meg 
• A beadott feladatokat értékelni kell a súlyának megfelelően, ezt a 

pedagógus határozza meg 
• Tantárgy és tananyag függő a számonkérés formája, ezt a pedagógusok 

ismertetik a tanulókkal az online oktatás kezdetekor. 
• halasztást alapos indoklással szülő kérhet a pedagógustól (betegség, 

váratlan esemény) 
• Etika órát nem tartunk. 
• A fejlesztő órákon is feladatkiosztás történik 

• Hittanórákon a hitoktatók a KRÉTA rendszeren keresztül feladatokat 
osztanak ki, az ellenőrzést a hitoktatók végzik 

• A szülő bármely felmerülő probléma esetén először keresse a szaktanárt, 
osztálytanítót, osztályfőnököt. Végső esetben forduljanak az intézmény 
vezetéséhez az e-Krétán keresztül. 

Digitális munkarend alsó tagozaton 

 

1. Online órák:  
• Matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyból az online órákat 

a tanító jelöli ki. 
 

2. Témazáró: 
• A tanító tájékoztatja a szülőket egy héttel korábban, valamint 48 

órával előtte emlékeztetőt küld. 
3. KRÉTA-ban értékelés a Classroom pontozás alapján 

1. évfolyam: 
• nincs pontozás, csak szöveges minősítés, vagy százalékos értékelés.  

2-4. évfolyam: 
• Készségtárgy: rajz, technika, ének tantárgyakból 1-1 feladatkiosztás 

történik. A produktumot legkésőbb a tavaszi szünet végéig, április 6-
ig fel kell tölteni a Classroomba.  



 

• Testnevelésből heti 1x, otthon végezhető mozgássor elvégzését 
javasoljuk, amiről nem kell felvételt csinálni a szülőnek és nem kell 
visszaküldeni sem.  

 

Digitális munkarend felső tagozaton 

 

• Az írásbeli számonkéréseket a pedagógusok max. 2 hetes határidővel 
javítják ki. 

• Az online órákat a jelenlegi órarend szerint tartjuk. 
• A szaktanárok által megjelölt online órákon kötelező részt venni. 
• A szaktanár jelzi a KRÉTÁ-ban a szokásos módon, ha a tanuló nem jelenik 

meg online órán. 
• Testnevelés tárgyból vezessen a gyerek mozgásnaplót, amit április 6. után 

le kell adni a testnevelő kollégának, erre fog osztályzatot kapni. 
• Rajz, technika, ének, hon- és népismeret tantárgyakból összesen 1 

feladatkiosztás történik. A produktumot legkésőbb a tavaszi szünet végéig, 
április 6-ig fel kell tölteni a Classroomba. 

• Informatikából részletes tájékoztatást kapnak a szaktanártól. 
• A feladatok beadási határideje tantárgyanként különböző, a szaktanár 

határozza meg. 

 

Dunakeszi, 2021. március 5. 

        

 

intézményvezetés 


