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Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatom Önöket a Pannonhalmi Válságkezelő Törzs rendelkezéseiről, amelyek 

visszavonásig érvényesek az online munkarend idejére. 

 

1. A tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. 

2. A járványügyi tájékoztatási kötelezettség Önökre is vonatkozik. Amennyiben a 

családban helyi közhatalmi (állami, önkormányzati) vagy operatív törzs által elrendelt 

karanténba kerül bárki, kötelesek az intézmény felé jelezni az alábbiak szerint:  

 Kivel szemben rendelték el?  

 Mikor rendelték el?  

 Ki rendelte el?  

 Mennyi időre rendelték el?  

3. A tanulók tankönyveit és egyéb eszközeit, váltócipőt, testnevelés és úszás felszerelést 

haza kell vinni és fertőtleníteni!  

Átvételre kijelölt idő: 2020. március 19. csütörtök 08.00-15:00 óráig 

4. A digitális oktatás idejére kis csoportos gyermekmegőrzést nem áll módunkban 

biztosítani. 

5. A gyermekétkeztetés feladatait kötelezettségünk biztosítani, ezért kérjük, jelezzék 

ebédigényüket március 18. 08.00 óráig. Az ebédet a szülő veheti át minden nap, a 

Torockó Étteremben, 12:00-15:00 óra között. 

6. A digitális tanításra való áttérés módszertani kidolgozása jelenleg is zajlik. Az 

oktatásra használt keretfelület a Google Classroom lesz, melynek használatához 

segédanyagot küldünk Önöknek. Az aktív távoktatás március 23-tól indul be kijelölt 

órarend szerint. Mindehhez Gmail e-mail cím szükséges. 

7. Eszközigény 

Kérjük, amennyiben gyermekének nem biztosított online oktatáshoz szükséges eszköz, 

ezt jelezze felénk! Iskolánk laptop használatba adásával segíti a családokat indokolt 

esetben. 
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8. Adminisztráció, értékelés, hiányzás 

 Az Önök felelőssége, hogy a tanuló a digitális felületen küldött feladatokat elvégezze, 

visszaküldje! 

 Azokkal a tanulókkal, akik semmilyen online megkeresésre nem reagálnak, telefonon 

vesszük fel a kapcsolatot. Amennyiben ezek után sem kapcsolódnak be az oktatásba, 

hiányzóként regisztráljuk őket, amit igazolni kell. 

 Az oktatás adminisztrációja továbbra is a Mozanapló felületén történik. Osztályzatot 

az online felületen kiadott feladatok teljesítése illetve Skype felelet alapján kap a 

tanuló. 

 Érdemjegyek hiányában, illetve 250 órát meghaladó hiányzás esetén osztályozóvizsga, 

évfolyamismétlés merülhet fel. 

 Gyermekük a korábbinál aktívabban, több időt tölt el az internetes felületen, ezért 

fokozottabb ellenőrzést, szűrést kíván az, hogy milyen tartalmakhoz jut hozzá. 

Javasoljuk a folyamatos szülői kontrollt, különböző korhatáros szűrők beállítását, 

melyhez segédanyagot küldünk Önöknek. 

9. A távoktatás főbb menetrendje 

Órarend 

 Az online tanítás 9 órakor kezdődik. 

 Alsó és felső tagozat részére összeállítottuk a főbb tantárgyak órarendjét.  

 A tantárgyi feladatokat a megjelölt napokon kapják meg a tanulók 08:00 és 09:00 óra 

között. A teljesítés határidejét a tanító, illetve szaktanár fogja pontosan megjelölni. 

Alsó tagozat 

hétfő 

birodalom 

nap 

kedd 

páratlan nap 
szerda 

természetesen 

nap 

csütörtök 

páratlan nap 
péntek 

nyelv-ész nap 

„Én napló” „Én napló” „Én napló” „ Én napló” „ Én napló” 

magyar 

irodalom 

matematika környezetismeret matematika magyar 

nyelvtan 

testnevelés testnevelés testnevelés testnevelés angol nyelv 

    testnevelés 

 

Felső tagozat 5-6. évfolyam 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

„Én napló” „Én napló” „Én napló” „Én napló” „Én napló” 

angol nyelv matematika magyar nyelv magyar 

irodalom 

történelem 

természetismeret testnevelés testnevelés testnevelés testnevelés 

testnevelés     



 

 

Pannonhalmi Béla 

Baptista Általános Iskola 

1103 Budapest, Kőér u. 7/b-9. 

Tel: +36 01 262 2992 

pannonhalmi@baptistaoktatas.hu 

 

Felső tagozat 7-8. évfolyam 

hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

„Én napló” „Én napló” „Én napló” „Én napló” „Én napló” 

magyar 

irodalom 

angol nyelv matematika magyar nyelv matematika 

testnevelés fizika történelem kémia irodalom 

 testnevelés testnevelés testnevelés testnevelés 

 

A következő tárgyakkal heti rendszerességgel foglalkozik a tanuló: 

A hétfőn kiadott feladat elkészítésére mindig péntekig kap határidőt a diák. 

Ide tartoznak az alábbi tantárgyak:  

 vizuális kultúra 

 életvitel és gyakorlat 

 ének-zene 

 dráma és tánc 

 bibliaismeret 

Közös online feladat minden évfolyamon: „Én-napló” készítése  

2020. március 18-tól minden nap 

Formája: alsó tagozat: A/5 méretű, vonalas füzet 

  felső tagozat: A/4 méretű vonalas füzet 

Célja: Vezess naplót! Örökítsd meg ezeket a rendkívüli napokat! Néhány javaslat:  

Jegyezd le mi történt veled! 

Mi az, ami a legszuperebb volt aznap?  

Mi foglalkoztatott leginkább? 

Mi az, amit aznap próbáltál ki először?  

Írd le mindezt folyóírással, tedd szebbé rajzokkal, képekkel, esetleg fotókkal kiegészítve! 

Elkészítését - az előző napról – reggel javasoljuk. 

Az „Én naplót” hozzák magukkal a gyerekek, az első személyes találkozásra, az iskolába! 

M5 tévécsatorna adásai 

Hétfőtől 08.00-11:00 óráig a felsős diákok részére különböző szaktantárgyakhoz, 11.30-

tól pedig angol nyelvhez sugároznak műsort. Remek lehetőség, érdemes figyelemmel 

követni! 
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10. Fejlesztés 

A gyógypedagógusok személyre szabott fejlesztési anyagot küldenek a gyerekeknek, heti 

egy alkalommal. Elkészítési határidő 1 hét. 

11. Iskolán kívüli programok 

A kialakult járványügyi helyzet korlátozása miatt az augusztus végére tervezett 30 éves 

Gálaműsor, illetve a Dzsungel könyve musical elmarad. Köszönjük, hogy sokan úgy 

tervezték a nyarat, hogy biztosítsák a gyerekek részvételét, de így az augusztus számukra 

is felszabadult. 

12. Javasolt napirend 

A jelenlegi helyzet mindannyiunknak, de a családoknak kiemelten új kihívás, hiszen a 

megszokott, rutinos napirend felborul.  

A család életritmusa szerint tervezzenek gyermekükkel együtt napirendet, melyet írjanak 

le, tegyenek ki falra, hűtőre! Betartását következetesen várják el gyermeküktől!!! Legyen 

jutalom és elmarasztalás teljesítéstől függően! 

Az új helyzet, új lehetőség a családok számára, a gyerekek szokásrendszerének tudatos 

kialakítására, a családi feladatokba való bevonására. 

Mellékelten küldünk javaslatot arra, hogyan tegyék hasznossá, hatékonnyá, élvezetessé 

gyermekük és az egész család számára ezt az időszakot. 

 

Napirend 

Kezdés Vége Feladat Ismertetés - példák / feladatok 

  8:00 
Ébredés, készülődés a 

napra 
Reggelizés, beágyazás, felöltözés és 

fésülködés, szennyest berakni a mosásba 

9:00 12:00 
Délelőtti tanulás és 

felkészülés 
„Én napló” ; A rendelkezésre álló digitális 

eszközökkel az oktatási anyag feldolgozása. 

12.00 13.00 

Délelőtti 

kontaktusmentes 

szabadtéri 

tevékenység 

Szabad levegőn séta ha van rá mód pl. 

kertben, vagy erdőben a közelben ahol nem 

találkoznak másokkal. Játszóterek kerülendők. 

Eső esetében reggeli torna. 

13:00 13:30 Ebéd Elektronikai eszközök nélkül, azok közben töltenek 
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13:30 14:00 Házimunka - takarítás 
Mindenki közösen vegye ki a részét a 

tevékenységekből, viráglocsolás, porszívózás, 
mosogatás stb. életkornak megfelelően!!! 

14:00 15:00 Csendes pihenő 
Olvasás, szieszta, társasjáték, lego építés - közös 

családi kikapcsolódás. 

15:00 16:00 
Délutáni tanulás és 

felkészülés 
A rendelkezésre álló digitális eszközökkel az 

oktatási anyag feldolgozása 

16:00 17:00 

Délutáni 
kontaktusmentes 

szabadtéri 
tevékenység 

Garázsrendezés, kerti munkák, kerékpározás, 
kutyasétáltatás, szabadban történő játékok ha 

nem találkoznak másokkal (játszóterek 
kerülendőek) 

17:00 18:00 Vacsora Elektronikai eszközök nélkül, azok közben töltenek 

18:00 20:00 Szabadfoglalkozás 
Könyv olvasás, tv nézés, életkornak megfelelő 

játékok a családdal. 
Fürdés, alaposan! 

20:00   Lefekvés, alvás 
Minden gyermeknek szüksége van pihenésre és 

alvásra, esti mesével. 

21:00   Lefekvés, alvás 
Azoknak a gyerekeknek az alvásideje kezdődik 

ekkor, akik napközben elvégezték a teendőiket és a 
viselkedésük vállalható volt :) 

 

14. „Pannonhalmi Extra” 

Ez a most kezdődő időszak rengeteg új, élvezetes kihívást, munkaformát kínál az 

ismeretátadásnak. Azonban az iskola több ennél. A Pannonhalmi erőssége a 

személyesség, a problémaérzékenység, reflektivitás. Ezt a ritka kincset a digitális 

világban is igyekszünk csiszolgatni, fényesítgetni, ennek okán több lehetősséggel is 

megkínáljuk diákjainkat: 

- Beszélgetés/csetelés a következő pedagógusok valamelyikével: 

Juhász Gabriella juhaszgabriella@pannonhalmibela.sulinet.hu 

Tóth-Ilkó Zsuzsanna tothilkozsuzsanna@pannonhalmibela.sulinet.hu 

Papp Tünde papptunde@pannonhalmibela.sulinet.hu 

(Előtte e-mailen történő egyeztetés szükséges.) 

- Online sakk Zsuzsa nénivel  

Terbéné Kis Zsuzsanna terbenezsuzsanna@pannonhalmibela.sulinet.hu 

(Előtte szintén e-mailen történő egyeztetés szükséges. A „sakkos” gyerekeket 

bátorítanánk e lehetőség kihasználására.) 

 

file:///C:/Users/Pannonhalmi/Desktop/juhaszgabriella@pannonhalmibela.sulinet.hu
file:///C:/Users/Pannonhalmi/Desktop/tothilkozsuzsanna@pannonhalmibela.sulinet.hu
file:///C:/Users/Pannonhalmi/Desktop/papptunde@pannonhalmibela.sulinet.hu
file:///C:/Users/Pannonhalmi/Desktop/terbenezsuzsanna@pannonhalmibela.sulinet.hu
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15. Megelőzési tanácsok 

Katasztrófavédelmi csomag 

Iskola védőnő javaslatai: napi 2-3000 mg C-vitamin és 1 D vitamin, BÉRES-csepp a 

felnőtteknek, kézmosás minimum fél percig, fertőtlenítés, rendszeres testmozgás, séta a 

levegőn, kontaktus kerülése külső személyekkel. 

A kiadott rendelkezés napi szinten változhat, bővülhet az adott helyzethez igazodva.  

 

Kérdéseikkel elsősorban a pannonhalmi@baptistaoktatas.hu címen keressenek meg 

bennünket, s törekszünk mindenre válaszolni, szükség esetén segíteni.  

Vigyázzanak egymásra és tartsák be az előírt rendelkezéseket! 

Bízzunk benne, hogy mielőbb, egészségesen ismét együtt lesz iskolánk közössége. 

Addig is jó tanulást és persze tartalmas, szép napokat kívánunk! 

 

Virtuális ölelés a gyerekeknek 

 

Pannonhalmi Válságkezelő Törzs 

 

 

mailto:pannonhalmi@baptistaoktatas.hu

