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1. A SZAKKÉPZÉSI CENTRUM OPERATÍV CSOPORTJÁNAK MŰKÖDÉSI 

RENDJE 

1.1. A munkacsoport tagjainak feladata, felelősségi köre 

A 1102/2020. Korm. határozat szerinti tantermen kívüli, digitális nevelés oktatás megszervezése, 

az egységes feladatellátás koordinálására és nyomon követése a Tatabányai Szakképzési Centrum 

tagintézményeiben   

1.2. A munkacsoport tagjai 

 Berczellyné Nagy Marianna főigazgató 

 Meszes Balázs szakmai főigazgató-helyettes 

1.3. A kapcsolattartás rendje 

A kapcsolattartás rendjét a TSZC határozza meg. 

1.4. A jelen szabályzat intézményi hatálya 

A jelen szabályzat kiterjed a TSZC Bottyán János Szakgimnáziuma működési területére, az 

intézménnyel jogviszonyban álló tanulókra, tanárokra, a digitális munkarend feltételeit biztosító 

alkalmazottakra valamint az intézménnyel együttműködő duális képzőhelyekre 

2. A TANULÓK TANULMÁNYI ELŐREHALADÁSA ELLENŐRZÉSÉNEK, 

RENDSZERES BESZÁMOLTATÁSÁNAK, ÉRTÉKELÉSÉNEK 

ALKALMAZHATÓ FORMÁI, GYAKORISÁGA, RENDJE, AZ ÉVFOLYAM 

TANULMÁNYI KÖVETELMÉNYEI TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE, 

FELTÉTELEI 

2.1. A tanulmányi előrehaladás ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése 

2.1.1. A tanulók részvétele az oktatásban, a részvétel rendje 

 

a) A diákok tanulócsoport (on-line kurzus) tagjaiként vesznek részt a digitális oktatásban.  

b) A tanulók kötelesek minden olyan digitális foglalkozáson, munkafolyamatban részt venni, 

amelyet az iskola (szaktanár) a tanulócsoport részére megszervez. 

c) A pedagógusok, oktatók által meghatározott feladatokat a tanulók kötelesek elvégezni. 
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d) A pedagógusok, oktatók minden (!) foglalkozáson kötelesek olyan feladatot meghatározni, 

melyet a tanulónak értékelhető formában el kell végezni, meg kell oldani. 

 

2.1.2. A tanulók munkájának értékelése 

 

a) A pedagógus, oktató osztályzattal értékelheti 

 a tanuló órai munkáját, a foglalkozáson nyújtott teljesítményét,  

 az elsajátított tananyagot a következő foglalkozás során. 

b) Utóbbi esetben a számonkérés történhet: 

 egy foglalkozás tananyagából, 

 egy meghatározott témakör, tehát több foglalkozás tananyagából (témazáró 

számonkérés, témazáró dolgozat), 

c) A számonkéréseket előzetesen be kell jelenteni az E-Kréta felületén és az oktatás során 

alkalmazott platformokon a megelőző foglalkozás során.  

d) A témazáró számonkérést, dolgozatot legalább 3 munkanappal megelőzően kell 

bejelenteni. 

e) Az értékelhető feladatok alkalmazható formái: 

 fel- és letölthető dokumentumok, fotók, screenshot, videók, prezentációk, 

 on-line tesztek, 

 projektmunka (egyénre szabott, fázisokban megvalósítható, fázisonként is 

ellenőrizhető, értékelhető munkafolyamat és/vagy produktum). 

 

2.1.3. A feladatok kiosztásának és értékelésének gyakorisága 

 

a) A pedagógusok, oktatók minden (!) foglalkozáson kötelesek olyan feladatot meghatározni, 

melyet a tanulónak értékelhető formában el kell végezni, meg kell oldani. A feladat lehet 

a foglalkozáson történő részvétel bármilyen rögzített igazolása is. 

b) A feladatok elvégzésének a tanár mindig határidőt szab az alkalmazott platformon időzár 

segítségével. A határidő általánosan a következő tanórát megelőző nap 16:00 óra. A tanár 

ettől eltérő határidőt is meghatározhat. 

c) Ha a tanuló a meghatározott feladatot nem hajtja végre, munkájának értékelése: elégtelen. 

Ez alól abban az esetben mentesül a tanuló, ha a szaktanárnak a határidőt megelőzően 

jelezte az akadályoztatás elfogadható (pl. technikai, egészségügyi stb.) okát.  

d) A tanár köteles a tanuló által elvégzett munkákat minden foglalkozás során legalább 

szúrópróba szerűen ellenőrizni. 
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e) A tanár legalább 2 hetente egy alkalommal köteles valamennyi tanulót osztályzattal 

értékelni. Kivétel: a heti 1 órás tantárgyak esetében a tanár havonta egy alkalommal 

értékeli osztályzattal az összes tanulót. 

2.2. Az évfolyam tanulmányi követelményei teljesítésének rendje, feltételei 

a) Az évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítésekor a szaktanár és a nevelőtestület a 

tanuló egész tanévi teljesítményét veszi figyelembe, tehát a rendes és a tantermen kívüli 

digitális munkarendben nyújtott teljesítményt összességében. 

 

b) Amennyiben a tantermen kívüli digitális munkarend időszakában a tanuló részvétele, 

teljesítménye nem értékelhető, vagy az értékelése összességében elégtelen, a nevelőtestület az 

osztályozó értekezleten dönt arról, hogy a tanuló teljesítménye a tanév során értékelhető-e 

vagy az évfolyam követelményeiből osztályozó vizsgát tenni köteles.  

3. A PEDAGÓGUSOK, OKTATÓK MUNKAVÉGZÉSÉNEK FORMÁI, 

RENDJE, BEOSZTÁSA, A KÖZNEVELÉSI REGISZTRÁCIÓS ÉS 

TANULMÁNYI ALAPRENDSZERBEN VALÓ DOKUMENTÁLÁS MÓDJA 

3.1. A munkavégzés formái  

A pedagógusok és oktatók a digitális munkarend időszakában a munkavégzéssel kapcsolatos 

kötelezettségüket az alábbi formában teljesítik: 

 a diákok tantermen kívüli, online módszereket és adekvát eszközöket alkalmazó oktatása-

nevelése, 

 rendelkezésre állás. 

 

3.1.1. A digitális oktatás-nevelés folyamatának elemei 

 

A digitális oktatás-nevelés magába foglalja a következőket: 

 a tananyag kijelölése, átadása, 

 a tanulási folyamat támogatása, 

 a tanulás folyamatának ellenőrzése, 

 a fentiek követhető és ellenőrizhető rögzítése, 

 a tanuló tevékenységének, tudásának értékelése. 
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3.1.2. A digitális oktatás-nevelés folyamatának fő formái 

 

a) A foglalkozások (a feladatok meghatározása, kiosztása) minden esetben órarendhez kötött.. 

b) A foglalkozások típusai a következők: 

 I. típusú találkozás: közvetett digitális kapcsolattartás (pl. dokumentumok, 

elektronikus üzenetek stb. küldése és fogadása). Ez a foglalkozás csengetési rendhez 

nem kötött. A pedagógus, oktató, a feladatokat a foglalkozás napján 08.00 óráig, de 

legkésőbb az óra csengetési rend szerinti kezdetéig meghatározza, megküldi, de azok 

feldolgozása a tanítási nap folyamán bármikor megtörténhet az időzárban rögízett 

határidőig. 

 II. típusú találkozás: valós idejű, „élő” kapcsolattartás (pl. konferenciabeszélgetés, 

videokonferencia, videófolyam stb.) Ez a foglalkozás csengetési rendhez kötött. A 

pedagógus, oktató az oktatást a csengetési rend szerint folytatja le, a tanulónak a 

csengetési rend szerinti idősávban kell részt vennie a foglalkozáson.  

 

3.1.3. A rendelkezésre állás szabályai 

 

a) A pedagógus és oktató köteles a munkaidő teljes ideje alatt, munkanapokon 7.30-tól 16.00 

óráig az intézmény – különösen az igazgató, a helyettesek és a közvetlen felettesek, 

munkatársak – részére rendelkezésre állni, elérhetőségét biztosítani. 

b) A rendelkezésre állás követelménye nem zavarhatja a pedagógust és az oktatót a tanrendben  

ütemezett feladatainak ellátásában, vagyis a digitális foglalkozásainak megtartásában. 

c) A rendelkezésre állás, elérhetőség jellemzően on-line vagy telefonon keresztül biztosítandó. 

De a jogszabályi keretek között a vezetői utasításra a munkavégzés az intézményben vagy 

azon kívül személyesen is történhet. 

 

3.1.4. A kapcsolattartás szabályai az iskola dolgozói számára 

 

a) A munkavállalók a rendelkezésre állás ideje alatt kötelesek az intézmény digitális 

kommunikációs csatornáin a közleményeket folyamatosan követni, a feladatok 

meghatározásakor azokra érdemben visszajelezni, a meghatározott feladatokat határidőre 

végrehajtani. 

b) A kapcsolattartás fő csatornái: 

 az intézményi levelező rendszer, mely a munkavállaló számára az ő hivatalos e-mail 

címén érhető el; 



  A DIGITÁLIS MUNKAREND ELJÁRÁSRENDJE 

 

TSZC BOTTYÁN JÁNOS SZAKGIMNÁZIUMA - ESZTERGOM 8 

 

 az intézményi Intranet, 

 telefon. 

c) Az Intranet rögzíti, hogy a munkavállaló az egyes hírt mikor nyitotta meg. A rendelkezésre állás 

időszakában a munkavállaló köteles az Intranet értesítését illetve a hivatalos e-mail 

megérkezését követő 1 órán belül a hírt, illetve az elektronikus levelet elolvasni. A munkaidőn 

kívül érkező üzeneteket a munkaidő kezdetekor meg kell tekinteni. 

d) Amennyiben a kommunikációs csatorna működésében a munkavállaló hibát észlel, azt köteles 

haladéktalanul jelezni az intézmény Titkárságán. 

3.2. A munkavégzés beosztása 

3.2.1. A vezetők benntartózkodása  

 

a) Amíg jogszabály másképp nem rendelkezik a digitális munkarend időszakában az igazgató és 

egy helyettese az intézményben tartózkodik. Az igazgató távolléte esetén az intézmény 

szervezeti és működési szabályzatának vonatkozó rendelkezései lépnek életbe (az igazgató 

további helyettesek, vagy a szakmai munkaközösség-vezetők közül jelöli ki a vezetői 

ügyeletet ellátót). 

b) A vezetők benntartózkodásának tervezett heti rendjét az iskola Titkársága az adott munkahetet 

megelőző utolsó munkanapon közzé teszi. 

 

3.2.2. A pedagógusok, oktatók benntartózkodásának rendje 

 

Az oktatást-nevelést digitális formában végző pedagógusok, oktatók a 3.2.2. szerint tartózkodnak 

az intézményben.  

 

3.2.3. A digitális foglalkozások megtartásának rendje 

 

3.3.3.1. A pedagógus, oktató köteles az órarendben meghatározott beosztás (tanítási óra, 

csengetési rend) szerint eljárni. Az óra megszervezésének fő szabályai a következők: 

 

a) A tanulócsoporttal való kapcsolatfelvételére irányadó az iskola órarendje és csengetési 

rendje. 

b) A digitális tartalmakat a tanítási óra, foglalkozás órarendben maghatározott napán 08.00-

ig, de legkésőbb az óra, foglalkozás csengetési rendben meghatározott kezdetéig kell a 

tanulókhoz eljuttatni. 
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c) A II. típusú találkozásoknál („élő” foglalkozásnál) a kapcsolatfelvételt a csengetési 

rendhez igazodva kell létrehozni. 

d) A pedagógus, az oktató egy tanulócsoportnál tanítási időben csak a saját órájának 

idősávjában, vagy a tanítási órákon kívül kezdeményezhet kapcsolatfelvételt (pl. on-line 

beszélgetés stb.). 

e) A foglalkozások tömbösítve is megtarthatók a d) pont betartása mellett. 

 

3.3.3.2. A II. típusú találkozásokra vonatkozó további külön szabályok: 

a) Az ilyen kapcsolatfelvételeket a pedagógusnak, tanárnak az adott tantárgy megelőző 

foglalkozásán be kell jelentenie a tanulócsoport (kurzus) tagjai számára. 

b) A foglalkozást rögzíteni kell és elérhetővé kell tenni azok számára, akik a foglalkozáson 

nem tudtak részt venni. 

c) A rögzített tartalom hossza nem haladhatja meg a 45 percet, melyből a prezentációs 

szakasz legfeljebb 20 perc lehet. 

d) A tanulócsoport másik tanórájának (tanárának) idősávjában ilyen foglalkozások nem 

indíthatók. 

3.3. A munkavégzés digitális eszközei, dokumentálásának módja 

a) Az oktatási-nevelési feladatok digitális ellátása, a munkavégzés két platformon folyik: 

 E-Kréta; 

 és a Nevelőtestület döntése alapján kiválasztott platform, a Google Classroom, 

 valamint a Gmail levelező rendszere, elérhető a bottyan.eu e-mail címekkel (pl. tanári 

kör-email küldésekor, fogadásakor – a tárgyban rögzítve az osztály neve, a tantárgy neve 

és az óra száma). 

b) Mind a tanulók, mind a pedagógusok, oktatók kötelesek mindhárom fórumon regisztrálni.  

c) A tanítási órák megtartását – témakör megnevezését, tanulók értékelését stb. – a tanár minden 

esetben köteles a szokásos módon az E-krétában rögzíteni. 

d) A pedagógus, oktató a digitális oktatás tudástartalmait olyan formában köteles a kijelölt 

platformon használni, hogy azok később elérhetők, a vezetők számára ellenőrizhetők 

legyenek. 

e) A Classroom kurzus nem törölhető! 
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4. A TANTÁRGYFELOSZTÁS SZERINTI ÓRAREND HELYETT 

ALKALMAZANDÓ TANREND, KÖZISMERETI ÉS SZAKKÉPZÉSI 

KERETTANTERVEKBEN FOGLALT TANTÁRGYI STRUKTÚRÁTÓL 

VALÓ ELTÉRÉS FORMÁJA, MÉRTÉKE 

4.1. Az alkalmazandó tanrend  

Az alkalmazandó tanrend megegyezik az iskola órarendjével. 

4.2. A kerettantervben foglalt tantárgyi rendszertől való eltérés 

A kerettantervben foglalt tantárgyi eltérés nincs. 

 

5. HATÁLYBA LÉPÉS, KIEGÉSZÍTŐ RENDELKZÉSEK 

Az új tanítási rend 2020.03.19-én 08:00 órától lép életbe. 

Az intézmény vezetői az eljárási rend gyakorlati tapasztalatait legkésőbb a bevezetést követő 8. 

munkanapig értékelik és szükség esetén javaslatot tesznek az eljárásrend módosítására.  

 

Kelt: Esztergom, 2020. március 18. 

 

 

 

 

 

Hana György 

igazgató 

 
 

 

 

 

 

        Tóth Péter                                                                                             Berczellyné Nagy Mariann 
kancellár                                                                                                            főigazgató 
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