Digitális munkarend tájékoztató
Utoljára módosítva: 2021. március 7. – 9 óra
1. Az általános iskolákban 2021. március 8-tól 2021. március 31-ig digitális munkarend lép
életbe.
2. Ez alatt az időszak alatt a 111/2021 (III.6.) Kormányrendelet szerint gyermekfelügyelet
szervezendő. Felhívjuk figyelmét a Kormányrendelet 2. §-ára, mely szerint a Kormány
„tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a szülőket,
hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés,
védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.” Az ügyeleti kérelem adatlapját innen tudja
letölteni.
3. Az étkezéssel kapcsolatosan várhatóan a 2020. tavaszi rendszernek megfelelően lesz
működtetve a dobozos elviteli lehetőség. Jelenleg mindenki számára lemondásra
kerülnek az étkezések, később (a Hungast-tal egyeztetve) mérjük fel az elviteli igényeket.
4. A digitális munkarendben a KRÉTA Digitális Kollaborációs Teret (DKT) használjuk majd,
ebbe integrálva van a Cisco cég Meeting alkalmazása. A DKT használatával kapcsolatban
kérjük, hogy gyermekeikkel együtt tekintsék meg az innen elérhető videókat.
5. A tanórák – a tényleges órarendben rögzített időben – háromféleképp valósulhatnak
meg:
o Online (kamerás/mikrofonos) óra KRÉTA DKT rendszerből indítva, valós időben
o KRÉTA DKT - Órai feladat kiírásban, valós időben
o KRÉTA vagy KRÉTA DKT - Házi feladat kiírásban.
6. Az online (kamerás/mikrofonos) órát a pedagógus a DKT-ból indítja, erre kapcsolódhatnak
rá a tanulók a DKT órarendjéből. Asztali gépen, laptopon nem kell előzetes felkészülés1.
Mobileszközökön (iOS, Android) előzetesen telepíteni kell a Cisco Webex Meetings
alkalmazást, illetve iOS-en a "Beállítások/Safari" menüben ki kell kapcsolni a "Felugrók
blokkolása" opciót.
7. A DKT lehetőséget ad a Házi feladatok értékelésre való visszaküldésére is, akár
csatolmányokat is lehet itt küldeni.
8. Az órákat a jelenlegi órarend szerint tartjuk majd, azonban ezek csak részben lesznek
online kamerás/mikrofonos órák (ezeket DKT-ből indítja a pedagógus, a gyerekek DKT-n
keresztül tudnak csatlakozni.) A pedagógus választhatja a DKT/Órai feladat lehetőséget is,
ekkor a tanóra végére akár érdemjegy értékelés is adható a gyerekek számára. Amelyik
óra nem online kamerás/mikrofonos óraként vagy DKT órai feladatként valósul meg, ott
az óra anyagának KRÉTA DKT házi feladat kiírásánál törekszünk arra, hogy legkésőbb az
óra "valós" idejében ki legyenek írva a KRÉTA házi feladatok.
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Asztali gépnél legalább hangeszközök (mikrofon, hangszóró vagy headset) csatlakoztatása ajánlott.

9. A tanulók a "Tanulói KRÉTA" mobilalkalmazással vagy böngészőből saját
felhasználónevükkel és a hozzá tartozó jelszóval tudnak belépni a KÉRTA hagyományos
felszínre, illetve a KRÉTA DKT felszínre is. Alapesetben (ha azt Önök vagy a gyerek nem
változtatta meg) a felhasználónév a tanulói azonosító, a jelszó a születési dátum,
kötőjelekkel elválasztva (pl. 2000-01-01). A mobilalkalmazás használatakor első
alkalommal a felhasználónév és jelszó megadásán túl iskolánkat is ki kell választani.
Gond esetén írjanak e-mailt a rendszergazda@nemethi-bp.edu.hu címre vagy írjanak
Réder Tamás rendszergazdának KRÉTA Üzenetet!
10. A bővített gondviselői jogosultsághoz a "KRÉTA Szülőknek" mobilalkalmazás használható

vagy böngészőből tudnak belépni. Ekkor a bővített gondviselői jogosultsághoz tartozó
felhasználónevet és jelszót használhatják. A mobilalkalmazás használatakor első
alkalommal a felhasználónév és jelszó megadásán túl iskolánkat is ki kell választani.
Gond esetén itt is keressék a rendszergazdát!
Vigyázzanak magukra!
Üdvözlettel: Iskolavezetés

