Iktatószám: 74/2021.
Tárgy: digitális oktatás
Intézményünk digitális oktatásának munkarendje, 2021. március 8. – március 31.
1. Az intézmény digitális órarendjét a tanulók és szülők a mai napon megkapták. Ezt a mai nap
folyamán a tanulók nyomtatásban, illetve az osztályfőnökök és tanárok e-mailban megkapják.
2. Intézményünk a Google Classroom és a Google Meet rendszert használja.
3. Március 8-án az első órában az osztályfőnökök felveszik a kapcsolatot az osztályukkal. A 2-5.
órákban, az osztályfőnök szervezésében minden kolléga, aki az osztályban órát tart, kapja meg a
csoport elérhetőségét (az osztályfőnök vegye fel vendégtanítónak) és teremtsen bejelentkező
kapcsolatot az osztállyal.
4. Március 9-én, keddtől a kiadott órarend szerint folyik az oktatás. Az osztályfőnökök segítsék elő,
hogy az adott foglalkozás tartó pedagógus a szükséges tankönyvet, munkafüzetet, segédletet
megkapja.
Az alapfokú művészetoktatásban is digitális oktatásra térünk át.
5. A pedagógusok otthonról, szükség szerint az iskolából is dolgozhatnak, figyelemmel a járványügyi
szabályok maximális betartására.
6. Gyermekfelügyeletet – figyelemmel a miniszteri rendeletre – nem tartunk.
A 111/2021.III.6. Kormányrendelet alapján az iskola – írásban indokolt szőlői kérésre – megszervezi a
tanulók napközbeni felügyeletét.
7. A diákok számára az ebédet folyamatosan biztosítjuk. Az igényléshez a honlapunkról
(www.pannonhalmiszbi.hu) tudják a szülők az igénylő lapot letölteni és a maarj@pannonhalma.hu
címre megküldeni.
8. A Munkatervünket az alábbiak szerint módosítottuk: március 29-31. között tanítás nélküli
munkanap lesz a székhelyen és a tagintézményben is. A pedagógusok a KRÉTA rendszer
bevezetéséhez szükséges továbbképzésen vesznek részt. A tanulók számára szünet lesz. E három
napot a Szent Benedek Napra, a pályaorientációra és a tanulmányi kirándulásokra fenntartott napok
terhére realizáljuk.
9. Kérjük a diákokat, hogy tartsák be a digitális oktatásra vonatkozó, igazgató által ismertetett etikai
szabályokat.
10. A karbantartók és takarítók továbbra is végezhetik munkájukat. A jövő hét elején és a húsvéti
szünet utolsó napján az egész intézményt és az udvari felszereléseket is át kell fertőtleníteniük.
Az intézménybe továbbra is vezetői engedéllyel, lázmérést és fertőtlenítést követően lehet belépni.
11. Az intézmény reggel 7.00 órától délután 15.00 óráig tart nyitva. Az intézményben felelős vezető a
nyitvatartási időben elérhető.
Pannonhalma, 2021. március 5.
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