
 

Kedves Szülők, Kedves Tanulók!  
 
Az alábbiakban néhány nagyon fontos dolgot szeretnénk megosztani a digitális oktatás további 
működésével kapcsolatban. Bízom abban, hogy, két hét elég volt az otthoni tanulás napirendjének 
kialakítására és a szülők is kellő betekintést nyerhettek a különböző felületebe, azok helyes 
használatába.  
 

1. Az ebben a rendkívüli helyzetben alkalmazható házirendi szabályok továbbra is érvényben 
vannak.  
 

2. A tanulók tehát továbbra is kötelesek képességeiknek megfelelően, aktívan részt venni a digitális 
tanórákon.  

 
3. 1-7. évfolyamon a tanmenet szerinti haladás folytatódik, a mérésekre való felkészüléssel. 8. 

évfolyamon a vizsga tantárgyakra való felkészítés zajlik.  
 

4. A feladatok kiküldése minden esetben az órarend szerinti tanítási óra kezdetén történik. Nincs 
lehetőség tömbösített (heti) feladatok kiküldésére. 
1. óra 9:00-9:45 
2. óra 10:00-10:45 
3. óra 11:00-11:45 
4. óra 12:00-12:45 (1-4. évfolyam) 
5. óra 13:00-13:45 (5-8. évfolyam) 
Az 1-2. évfolyamon a kialakult gyakorlat a mérvadó, de a fenti időkorlátokkal 

 
5. A tanárok által kiadott feladatokat a diákok a legjobb tudásuknak megfelelően kötelesek 

elkészíteni a megadott határidőre. 
 

6. A Classroom alkalmazás felülete 9:00-15:00 óráig használható tanár és diák számára egyaránt 
a feldatok kiküldésére, a tanulói munkák értékelésére, visszacsatolás biztosítására.  

 
7. A feladatokkal kapcsolatos tanulói kérdések tisztázására a tanóra időtartama alatt van lehetőség. 

 
8. A hosszabb ellenőrzést igénylő tanulói munkákról nem feltétlenül érkezik visszajelzés a feladat 

kiküldésének napján 15:00-ig. Ilyen esetekben a következő napokban is érkezhet értékelés.  
 

9. Az intézmény lehetőséget biztosít délutáni fakultatív foglalkozásokon való részvételre.  
(Művészet, testnevelés, a világ nevezetességei, játékos angol, napközis foglalkozások)) 
Ezek a foglakozások 15:00-ig tarthatnak. 
 

10. A feladatok határidőre történő visszaküldésének elmulasztása igazolatlan hiányzást von maga 
után. 
(Amennyiben technikai vagy egyéb a feladat megoldását akadályozó probléma merül fel, azt a 
szaktanárok felé jelezni kell! Lehetőség szerint még a feladat megoldására kiszabott határidő 
letelte előtt.) 
 

11. A betegség miatti hiányzást az osztályfőnök felé kell jelezni, majd igazolni. 



 
12. Az igazolatlan hiányzást a pedagógus jelenti az iskola igazgatójának, aki a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően jár el. 
 

13. Az alsó tagozaton hetente egy, a felső tagozaton a beadott feladatokat minden tárgyból 
kéthetente egy alkalommal jeggyel értékelik a pedagógusok. Továbbá havi egy jegyet is kapnak 
a tanulók, ami egy nagyobb lélegzetű munka elkészítésért jár. (dolgozat, esszé, PPT, projekt, 
ütemezett beszámoló, fogalmazás… stb ) 

 
14. A tanulók továbbra is kapnak magatartás és szorgalom jegyet.  

 
15. A gyermekek osztályzatairól a szülők kéthetente kapnak tájékoztatást az osztályfőnököktől egy 

rövid szöveges értékelés kíséretében.  
 

16. A szülőkkel való kapcsolattartásban használatos felületek elsődlegesen a zárt Facebook 
csoportok, ahol a mindenkit érintő tájékoztatásra van lehetőség.  

 
17. Az egyes tanulókkal kapcsolatos tájékoztatásra használhatóak a jól ismert- ingyenesen 

használható- alkalmazások, mint a Messenger/Viber vagy az elektronikus levelezés. 
 

18. A digitális oktatásban alkalmazható különböző eszközök, programok, alkalmazások:  
(A telefon kamerája, a telefon által készíthető képernyőkép, Simple Scan applikáció, PDF 
Scanner Pro applikáció, hangrögzítő, Skype, okosóra, ZOOM Cloud Meetings alkalmazás) 

 
19.  Vezetői ügyelet elérhető hétköznap 9,00-13,00 között az alábbi telefonszámon, illetve email 

címen: +36 30 601-5745 / bethlen.tmiklos@gmail.com  
 

20. Az on-line kommunikációban - hasonlóan az élőbeszédhez - a kölcsönös tisztelet és 
együttműködés elvárt, valamint a legalapvetőbb Netikett szabályok betartása. Kiegészítve azzal, 
hogy a tanulók kötelesek szaktanáraik, osztályfőnökük által kezdeményezett megkeresésekre, 
üzenetekre reagálni a lehetőség szerinti legkorábbi alkalmas időpontban. 
 
 

Törökszentmiklós, 2020. 03. 31. 
 
                   Virágné Katona Zsuzsanna 
                     igazgató 
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