A SÁRBOGÁRDI PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM
DIGITÁLIS OKTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI

A szabályok érvényessége:
A digitális oktatás kihirdetésének kezdőnapjától a digitális oktatás
zárónapjáig.
A szabályok a gimnáziummal jogviszonyban levő tanulókra érvényesek.
A közzététel módja:
Az iskola honlapja, valamint az osztályfőnökök által a tanulókkal és a
szülőkkel a kapcsolattartásra használt elektronikus felület.
A szabályokat a diákokkal és a tanköteles és nem tanköteles tanulók
szüleivel is megismertetjük.
A digitális oktatásra vonatkozó szabályok:
A digitális oktatás ideje
megfogalmazottak változatlanul
korlátozások figyelembevételével).

alatt az iskola
érvényesek (az

alapdokumentumaiban
aktuális járványügyi

A digitális oktatás idejének napjai tanítási napok. Így azokon a tanulók
részvétele kötelező. A hiányzást a házirendben előírt módon igazolni kell. Az
előre látható hiányzást, amelyet a szülő igazol, előzetesen be kell jelenteni az
osztályfőnököknek. Minden más esetben orvosi igazolás szükséges.
A tanórákról való késésre is a házirend szabályai vonatkoznak. Az igazolt és
igazolatlan késések összeadódnak, 45 perc után igazolt vagy igazolatlan óraként
jelennek meg. A késéseket és a hiányzásokat a szaktanárok a KRÉTÁ-ban is
jelölik. Az igazolásokat elektronikus úton kell eljuttatni az osztályfőnököknek.
A digitális oktatás idejére az osztályoknak új órarend készül. Az órarend
közzététele az osztályfőnökök feladata.
A digitális oktatás formáit a szaktanárok határozzák meg. Ezek lehetnek
személyes jelenlétet igénylő videóbeszélgetések vagy önálló munkát jelentő
tevékenységek. Minden osztály és tantárgy számára a Classroom az elsődleges
kommunikációs felület.
Az órarendben nem szereplő tantárgyak feladatait és azok beadási határidőit
a szaktanárok határozzák meg.

A tanulókra vonatkozó általános szabályok:
A tanítási órák kezdete előtt gondoskodni kell a megfelelő eszközök
működőképességéről (a telefonokat, tableteket fel kell tölteni, ellenőrizni kell az
internet elérhetőségét). A taneszközöket (füzetek, tankönyvek) elő kell készíteni.
Az óra kezdete előtt legalább öt perccel felkészülten kell várni az órakezdést, a
belépést az online órára.
Akinek nincs megfelelő eszköze, az a digitális oktatás kezdete előtt vagy
alatt a készlet erejéig igényelhet az iskolától tabletet, amelynek rendeltetésszerű
használatáért az igénylő szülője anyagi felelősséggel tartozik.
Időszakosan előfordulhat technikai hiba (áramszünet, internet hiánya stb.),
ezeket jelezni kell az osztályfőnököknek és a szaktanároknak. Ezekben az
esetekben a személyes jelenlétet igénylő tanóra nem megoldható, de a feladatokat
ez esetben is meg kell oldani, pótlólag be kell küldeni. Ez esetben a feladatok
késve leadása elfogadható a szaktanárok által megadott határidőig.
Az órarendi órákon való részvétel kötelező, akár videóbeszélgetésről, akár
önálló munkát igénylő feladatról van szó. Ezek mindegyikére be kell jelentkezni.
A videóbeszélgetéses órák (Zoom, Meet stb.) személyes jelenlétet igényelnek.
Ehhez fel kell öltözni, meg kell teremteni a megfelelő környezetet. Folyamatosan
biztosítani kell a képet és a hangot az órai munkához. A tanóra alatt az evés és
ivás nem engedélyezett, ahogy az iskolai órák alatt sem megengedett. A nem
videóbeszélgetéses órák ideje alatt is a szaktanárok az óra egész időtartama alatt
a diákok rendelkezésére állnak. A tanórák időtartama 45 perc, a szaktanárok
feladata a pontos órakezdés és órabefejezés biztosítása. A szaktanárok által
meghatározott módon (Classroom, ímél, chat, üzenet stb.) lehet kérdésekkel,
problémákkal hozzájuk fordulni.
A tanórák alatti egymás közötti csevegés szintén nem megengedett, kivétel
ha a szaktanárok csoportmunkát adtak ki, s ehhez nélkülözhetetlen a kapcsolat
egymás között.
A tanórák alatt a digitális eszközök csak a szaktanárok által adott
feladatokhoz használhatóak, minden más tevékenységre, külső kommunikációra
nem megengedett a használatuk.
A tantárgyi órákon kapott feladatokat a megadott határidőig és a szaktanárok
által kért módon a megfelelő felületre fel kell tölteni, el kell juttatni. A késve
leadott munkák értékelése a szaktanárok egyéni döntése alapján történik. A
beküldött anyagok megfelelő minőségét a diákoknak biztosítania kell
(olvashatóság, méret, képélesség stb.).
A tanórákra és a számonkérésekre fel kell készülni. A számonkérések az
elektronikus felületeken keresztül is folyhatnak, de a járványügyi szabályok
figyelembevételével számonkérés (felelés, dolgozatírás, vizsga stb.) személyes

jelenléttel is történhet az iskolában. A számonkérésekre és azok értékelésére
vonatkozó szabályok az iskola alapdokumentumaiban rögzítettekkel azonosak.

Sárbogárd, 2020. november 06.
Boda János
igazgató

