Intézkedési terv
a Tolnay Lajos Általános Iskola tanulói, azok szülei, valamint az intézmény dolgozói számára.
Ez az intézkedési terv akkor lép életbe, amikor az Operatív Törzs a járványhelyzet alakulása
miatt intézményünkben tantermen kívüli, digitális oktatást rendel el.
Amennyiben iskolánkban az Operatív Törzs tantermen kívüli, digitális oktatást rendel el, az
iskolát sem a tanulók, sem a szülők nem látogathatják. Kéréseiket, kérdéseiket csak az online
felületeken tudják feltenni az 1. pontban megfogalmazottak szerint.
1. Kapcsolattartás
1.1. A kapcsolattartás fő területe ezután a KRÉTA rendszer lesz. Ezen keresztül tartják a
kapcsolatot a tanulók és a szülők a pedagógusokkal, a titkársággal, az iskola vezetőivel.
Ahhoz, hogy a KRÉTA rendszer minden funkcióját elérhessék, a belépést egy
böngészőn keresztül kell megtenni. Ehhez készült segítségként az iskola honlapján
látható E-napló fül is. A KRÉTA rendszert ezen a linken is elérhetik:
https://klik032482001.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login. (Felhívjuk a figyelmüket,
hogy amennyiben egy telefonos applikáción keresztül lépnek a rendszerbe, bizonyos
funkciók elveszhetnek!)
1.2. A kapcsolattartás a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén, az Üzenetek fülön
keresztül történhet. A szülők a pedagógusokat, a titkárságot és a vezetőséget itt az
Üzenetek fülön, illetve amennyiben az érintett megadta, a saját telefonszámán is
elérhetik. Az iskolában kijelölt ügyeleti időben az iskolatitkárokat az iskola saját
telefonszámain is elérhetik (alsó tagozat: 29/370-010; felső tagozat: 29/370-039; mobil
az alsó tagozaton: 06-30-793-7284).
1.3. A tanuló a tananyaggal, illetve a házi feladattal kapcsolatban mindig a KRÉTA
rendszer adott tanórához kapcsolódó Házi feladat fülön keresztül kap információt.
A feladatait ezen utasításoknak megfelelően kell elvégeznie.
1.4. A tanulóknak feladataikat a pedagógus felé a Házi feladat fülön leírt utasításoknak
megfelelően, a KRÉTA Üzenetek fülön, vagy e-mailen keresztül kell visszaküldeniük.
1.5. Az e-mailen keresztüli kapcsolattartáshoz minden felsős tanuló az iskolában saját
magának egyedi fiókot készít. Az alsó tagozatos tanulók szüleitől az első tanítási héten
fogunk kérni egyértelműen saját névvel beazonosítható email-es elérhetőséget (pl.
mintapeter01@gmail.com). A pedagógusok az első házi feladatok során meg fogják
adni azt az egyedi e-mail címüket, amelyre a tanulóktól a visszaküldendő feladatokat
várják.

1.6. A digitális oktatás időszaka alatt az osztályfőnökök és az iskolavezetés folyamatosan
tájékoztatják

a

tanulókat

és

a

szülőket

az

aktuális

tudnivalókról.

Az oktatáshoz kapcsolódó napi tudnivalókról a KRÉTA rendszerben, míg az iskola
egyéb dolgairól emellett az iskola honlapján is tájékoztatást adunk.
2. Digitális oktatás
2.1. Intézményünkben a digitális oktatás a KRÉTA rendszeren, a Zoom alkalmazáson,
illetve e-mailen keresztül történik.
2.2. Felhívjuk a tanulók és a szülők figyelmét, hogy a pedagógus utasításinak megfelelően,
csak akkor és oda küldjék a feladatokat, ahová ő azt kéri.
2.3. A személyes kapcsolattartás érdekében az órák egy részét a Zoom alkalmazáson
keresztül tartjuk. A digitális oktatás időszaka alatt a KRÉTA órarend mellett egy Zoomos időbeosztást is kapnak a tanulók. Erről őket akkor külön tájékoztatni fogjuk.
2.4. A Zoom kapcsolódási azonosítókat (ID és jelszó), vagy a megnyitási linket a
pedagógusok a KRÉTA rendszer Üzenetek fülén keresztül fogják elküldeni a
tanulóknak.
2.5. Az értékelés a digitális oktatás időszaka alatt is a tantermi oktatáshoz hasonlóan
történik, amely a KRÉTA rendszeren keresztül jut el a tanulókhoz, szülőkhöz.
2.6. Amennyiben a tanuló nem küldi el a megadott határidőre a feladatát, azt a pedagógus
elégtelenre értékelheti.
2.7. Amennyiben a tanuló beteg és emiatt a feladatát nem tudja elvégezni a megadott
határidőig, akkor egyedi elbírálásban részesülhet (például határidő hosszabbítást
kaphat), abban az esetben, ha erről a pedagógust időben értesíti.
2.8. Az érdemjeggyel értékelendő feladatokról a pedagógus legkésőbb két héten belül ad
visszajelzést, vagy érdemjegyet a tanulónak.
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