Digitális oktatás eljárásrendje
Érvényes 2020. november 11-től

A tanítási órák az órarendben meghatározott időpontban kezdődnek.
A gyakorlati órák a Helyi Óratervben meghatározottak szerint lesznek megtartva. A
foglalkozás teljes ideje alatt maszk, vagy más azzal egyenértékű egyéni védőeszköz
viselése kötelező.
3. A diákoknak kötelességük minden nap az órarendben szereplő tantárgyak Teams
csoportjába bejelentkezni, az oda feltöltött anyagok segítségével a tananyagot megtanulni,
a feladatokat a megadott határidőig beküldeni.
4. A dolgozatokat, feladatokat a diákok az iskolai Teams vagy Kréta felületen kapják meg és
oda is kell feltölteniük.
5. Az élő online órákat (Teams) az órarendnek megfelelő időpontban kell megtartani, ezekről
a tanulókat az adott tantárgy előző óráján értesíteni kell. Ezt az O365 (Teams)
rendszerében, a naptárban rögzíteni kell.
6. Az élő online órákon (Teams) a tanulók számára kötelező a megjelenés (az online
konferenciák illemszabályainak megfelelően, lehetőleg bekapcsolt kamerával és
mikrofonnal) és az aktív részvétel.
7. Ha a diák valamilyen technikai, egészségügyi vagy egyéb ok miatt nem tud bejelentkezni
a Teams felületre vagy az élő online órára, azt a tanár felé (lehetőleg) az óra előtt jeleznie
kell, az elmaradt tananyagot pedig pótolnia kell a szaktanár által megadott határidőre.
8. Ha egy diák (bejelentett ok nélkül) nem jelenik meg az élő online órán vagy nem végzi el
a Teamsben vagy a Krétában rögzített feladatot, nem írja meg a dolgozatot, a szaktanár ezt
jelzi az osztályfőnöknek. Az osztályfőnök erről értesíti a szülőt (KRÉTÁ-n keresztül),
többszöri mulasztás esetén az iskola igazgatóját, aki a hatályos rendelkezések alapján dönt
a további intézkedésről.
9. A diák kérhet személyes segítséget, konzultációt is a szaktanárától, osztályfőnökétől
előzetesen egyeztetett időpontban és kommunikációs csatornán.
a. Minden kollégának meg kell határozni időpontokat, amikor ezeket a kontakt
órákat tartja. Javasolt időpont: 14:00 óra és 15:00 óra között.
- 5 főnél nem lehet több diák
- a járványügyi előírásokat szigorúan be kell tartani
10. A tanulók az iskolai digitális felületeket nem használhatják magánjellegű célra,
a. levelezésre, még akkor sem, ha ez tanulócsoporton belül történne!
11. Az iskolai Teams-be feltöltött tartalmak, illetve a digitális oktatás keretein belül
elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik, ezért a személyiségi jogok, illetve a
személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján senki sem készíthet, továbbíthat,
hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, oszthat meg az oktatás során készült
anyagokat azok szerzőjének, illetve az érintettek engedélye nélkül.
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