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Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a tanév elején elfogadott, 2020. szeptember 21-én 

kiegészített intézkedésekkel kapcsolatban két területen pontosítjuk az iskolai elvárásokat. 

Maszkviselés szabályai az intézményben 

 Az iskola épületébe történő belépéskor, valamint a zárt közösségi terekben (folyosókon, 

templomban, ebédlőben tartott rendezvény esetén) kötelező a maszk viselése. Templomi 

alkalmakon, a megfelelő távolságtartás biztosítása esetén az istentiszteletekre vonatkozó 

könnyítések alkalmazhatók (közös ének, imádság).  

Felelős: ügyeletes tanárok 

 A tantermekben, és az irodákban az igazolt pozitív diákok, dolgozók utolsó iskolában töltött 

napjától számítva 10 napig kötelező a maszk viselése. Ennek letelte után a tanítási órán a 

csoport létszáma, összetétele, elhelyezkedése, az óra jellege és saját veszélyeztetettsége 

(élekor, egészségügyi állapot) mérlegelése alapján az órát tartó pedagógus engedélyezheti 

a maszk nélküli részvételt. A saját és a diákok egészségének védelmében a pedagógusnak 

joga van ragaszkodni a maszk viseléséhez, amit a tanulóknak kötelessége tudomásul venni.  

A szabályok be nem tartása esetén a tanulóval szemben házirendben megfogalmazott 

büntetések alkalmazhatók.   

Felelősek: szaktanárok 

 Az irodákban, és a tanáriban az ott dolgozók kölcsönös megállapodása alapján történhet a 

maszk viselése.  

Felelősek: iskolai alkalmazottak 

Digitális tanrendre vonatkozó szabályok 

Azon diákok számára, akiknek az EMMI digitális munkarendet ír elő, az alábbiak szerint 

zajlik a tanítás: 

 Az órarendnek megfelelően órát tartunk. Az órarendi órák idejében a (karanténba nem 

került) pedagógusok az iskolában tartózkodnak, kivéve, ha az iskolavezetéssel előzetes 

egyeztetés alapján máshogy nem állapodtak meg. 

 Minimum heti egy alkalommal online órát tartunk minden olyan tantárgyból, aminek 

óraszáma legalább heti 2. Természetesen előnyös lehet a több online óra, ha erre lehetőség 

van. Élő óra tartására és ellenőrző tesztekre csak az adott óra órarendi időpontjában van 

lehetőség. Az élő óra tartását előzetesen jelezve, az arról történő távolmaradást 

hiányzásként könyvelni lehet. 

 A tananyagot heti egy alkalommal digitálisan (nem feltétlenül élő óra keretében) juttatjuk 

el az alábbi tantárgyakból: hittan, ének, rajz, művészetek, sávos órák. 



 Két hétnél rövidebb karantén alatt a testnevelés órák elmaradnak, azok idején a kollégák 

egyéb iskolai feladatokat kaphatnak. A hosszabb idejű digitális munkarend esetén a 

testnevelés órák megtartására is sor kerül, az arra vonatkozó ajánlások figyelembevételével. 

 

Betegség miatt hiányzó tanulók számára a pedagógusok nem kötelesek online órát tartani, de 

ha úgy ítélik meg, biztosíthatnak lehetőséget a diákoknak az órába történő bekapcsolódásra. A 

tanulók a hiányzást önállóan pótolják, a tananyaghoz a korábban megszokott csatornákon 

juthatnak. Javasoljuk a kollégáknak, hogy lehetőség szerint minél több anyagot osszanak meg 

a Google Classroomban, ami a hiányzó és az órán részt vevő tanulók felkészülését egyaránt 

segíthetik. 

 

Tartósan beteg, veszélyeztetett tanulók írásban kérhetik egyéni digitális tanrend bevezetését, 

amit az igazgató engedélyezhet. Erre csak orvosilag indokolt esetben, a járvány fennállásának 

idejére van lehetőség. 

 Az engedélyezés után a tanuló hiányzását nem kell beírni. 

 A heti 2 vagy több órás tantárgyak esetén legalább heti egy alkalommal valamilyen 

formában a tananyagot el kell számára juttatni, és neki a végzett munkáját be kell mutatnia. 

Ezeket a Google Classroom felületén keresztül kell megtenni, hogy a tanuló tevékenysége 

hivatalosan igazolható legyen. 

 Hittan, ének, rajz, művészetek tantárgyakból és a sávos órákról kéthetente egy alkalommal 

valamilyen formában a tananyagot el kell számára juttatni, és neki a végzett munkáját be 

kell mutatnia. 

 Az órán résztvevő társaival megegyező ütemben a dolgozatokat, feleléseket teljesítenie kell. 

Ennek formája (személyes jelenlét, online) a szaktanárral történt egyeztetésnek megfelelő 

formában történik. Írásbeli dolgozatok esetén a szaktanár kérheti a személyes jelenléttel 

történő beszámolást, ennek biztonságos feltételeit az iskola biztosítja a tanuló számára. 

Mindezek biztosítják, hogy osztályozható legyen. 

 Testnevelés órát számára nem tartunk. 

 Ha egészségi állapota engedi, bármikor visszatérhet a normál tanrendi oktatásba. 

 Amennyiben a tanuló nem teljesíti a számára előírt tanulmányi kötelezettségeket, az 

igazgató az egyéni digitális tanrend lehetőségét visszavonhatja, és a tanuló hiányzásai 

beszámításra kerülnek. 

 

Szarvas, 2020. október 4. 

Kitajkáné Szántai Mária 

igazgató sk. 


