Tisztelt Szülők, Kedves tanulók!
Ezúton értesítünk mindenkit, hogy az oktatásügyi miniszter 2020/17949:1-A1810 számú
határozata értelmében a felső tagozat osztályai 2020. október 26-tól visszavonásig
(előzetesen 2020. november 27-ig) átállnak távoktatásra.
A két fázisban tervezett országos COVID-tesztelés miatt módosult az őszi szünet időpontja is.
Az első fázishoz kapcsolódóan a szünet október 30-án (péntek) és november 2-án (hétfő), a
második fázishoz kapcsolódóan pedig november 6-án (péntek) és november 9-én (hétfő)
lesz. Ekkor nincs távoktatás sem.
Az iskola alsó tagozatos tanulói számára az oktatás a megszokott munkarend szerint zajlik, a
délutáni napközi működése és az ebédeltetés szintén biztosított. Az alsó tagozatos tanulók csak
a főbejáraton keresztül közelítik meg az iskolát.
A távoktatás órarendje az alábbi linken érhető el számotokra:
http://adysuli.sk/wp-content/uploads/2020/10/osztalyok-orarend-online.pdf
A távoktatás ideje alatt az alábbi szabályok lesznek érvényben:
1. A távoktatás minden tanuló számára kötelező. A tanuló online órákról történő esetleges
távolmaradását a törvényes képviselő vagy orvos igazolja. Ha az ok előre ismert (pl.
betervezett orvosi vizsgálat), akkor azt a törvényes képviselő előre jelezze az óraadó
tanárnak és az osztályfőnöknek. Az igazolást az osztályfőnöknek kötelező eljuttatni,
mégpedig a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a hiányzást követő két napon belül
(pl. lefotózva).
2. A távoktatás során a tanítási órák időtartama 45 perc. Az egyes tanórák minden egész
órában kezdődnek, az órák közötti szünetek 15 percesek.
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3. Két féle tanóra lesz:
a. Élő online óra – Google Meet alkalmazáson keresztül zajlik. Útmutató a
diákoknak: http://adysuli.sk/meet-diakoknak/
b. Egyéb online óra – egységesen az EduPage felületén keresztül érkezik a
tananyag, feladatlap, videó, interaktív feladat vagy ezek további elérhetőségei
(linkjei).
4. A távoktatás során kötelező követni az EduPage felületét. A tanórákon kötelező a tanári
magyarázatra aktívan figyelni és elvégezni a tanár által meghatározott feladatot.
5. Az élő online óráról (tanárról, osztálytársról) hang- és videófelvételt készíteni és
közzétenni a tanár/osztálytárs engedélye nélkül szigorúan tilos.
A diákok számára ma általános információk kerülnek fel a honlapra, október 26-án délelőtt
megkapják az órarendjüket és aznap kerül kipróbálásra az élő online óra is az
osztályfőnökökkel.

