Tisztelt Tanulók, Szülők és Pedagógusok!
A digitális munkarend az eddigi gyakorlatot több területen megváltoztatja.
A 2020. március 16-án életbe lépő új oktatási forma miatt a korábban megindult
tájékoztatási felületek mellett, az új információk tükrében, az iskola honlapján tájékoztatást
adunk 2020. március 15-től kezdődően.
1. Az intézményben tanulók és dolgozók részére a tanév elején a Minorita étteremben és a
Központi Lánykollégiumban szerveztük meg az étkezést. Egyik sem oktatási intézményünk
része. Működésüket nem szabályozzuk. Az étkezéssel kapcsolatos változásokról információt
kértünk, a kérdéseinkre adott válaszokat megosztjuk.
2. „Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú
látogatása.” Dr Maruzsa Zoltán államtitkár Intézményvezetői tájékoztató. (Hivatkozás a
3/2020.(III.14.) EMMI határozatra)
3. Az otthoni tanulás támogatása és a személyi vagyonvédelem biztosítása miatt a tanulók rövid
időre bejöhetnek az épületbe. A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében beosztást
készítünk, hogy az osztályok tagjai melyik időpontban jöhetnek be az épületbe és vihetik haza
személyes tárgyaikat. Azt kérjük, hogy taneszköz, sportfelszerelés, élelmiszer ne maradjon az
épületben.
Az osztályok tagjai ezekben az időpontokban érkezhetnek az épületbe a főbejárat melletti
kapun keresztül:
Földszint
9. C
10. E
11. A
11. C
12. E

2. emelet

1. emelet
7.45-8.00
8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00

7. A
8. A
8. B
9. A
10.D
11. B
11. D
11. E

7.45-8.00
8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30

7. B
9. NYEK/AJTP
9. B
9. D
9. E
10. A
10. B
10. C
12. A
12. B
12. C
12. D

7.45-8.00
8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.00-9.15
9.15-9.30
9.15-9.30
9.30-9.45
9.30-9.45
9.45-10.00

Tanítványainktól kérjük a pontos megjelenést és a fegyelmezett együttműködést!
4. A bérlők további intézkedésig az épületet nem használhatják.

A tanítás rendjéről.
A tanítás digitális formáját az EMMI tájékoztató anyaga alapján végezzük, az alábbiak
szerint.
1. A tananyag tartalmakat tanulócsoportonként a tanárok osztják meg a tanulókkal. A megosztott
tananyagtartalom megosztását a KRÉTA rendszerben a napló kitöltésével igazolják.
2. A tanóra naplózása felületen a „Házi feladat” alatt tartalmak oszthatók meg. A tanárok a
tananyaghoz kapcsolódó vázlatot, a segédlet elérési útvonalát itt adják meg! Kérem a
tanárokat, hogy törekedjenek a tanulást könnyítő minden segítség biztosítására.
3. Egy tanítási egység mennyisége, minősége és tartalma nem lehet több mint egy tanórai anyag
mennyisége. (Ezt az intézmény Pedagógiai Programja is rögzíti. 4.5.3.5. „Az otthoni
felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, korlátai)
4. A tanároknak az elérhetőségüket a Krétában rögzített órarend alapján kell biztosítaniuk az
adott tanulócsoport számára. A tanulók abban az órarendi órában elérhetik a tantárgyat tanító
pedagógust.
5. A pedagógus megadhat további időpontokat konzultációra, de a csengetési rend szerinti órája
alatt kötelező biztosítani az elérhetőségét.
6. 2020. március 16-án, hétfőn a NOKS és a technikai dolgozók reggeli munkarend szerint vegyék
fel a munkát. A pedagógusok hétfőn csak abban az esetben tartózkodhatnak az épületben, ha
a digitális oktatás otthoni feltételei hiányosak. Informatikai segítséget Czomba Dénes
rendszergazdával egyeztetett időpontban tudunk biztosítani.
7. Személyes találkozást igénylő óratartás tilos. (Dr Maruzsa Zoltán államtitkár Intézményvezetői
tájékoztató.)
8. Szervezeti kérdésekre Vass Iván, és Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet igazgatóhelyettesek
válaszolnak, szaktárgyi kérdésekben a munkaközösség-vezetők tudnak segítséget adni.
9. Kérem a felhasználókat tájékozódjanak a KRÉTA felület lehetőségeiről!

A tájékoztatás tartalmi elemei a központi rendelkezések alapján módosulhatnak.
Miskolc, 2020. március 15.
Fazekas Róbert
Megbízott igazgató
Újabb tájékoztatás ideje 2020. március 15. 14 óra.

