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Tárgy: Szülői tájékoztatás                                                                                                                     Ikt.sz.:      
 

 

Tisztelt Szülők! 
 

 
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az intézményünkben történő digitális távoktatás rendjéről: 

 
 

 Alsó tagozaton a szülők email címére történik a tananyagok kiküldése a tanítók, szaktanárok által, felső tagozaton 

a Google Classroom rendszer segítségével kerül sor a tananyagok kiküldésére (ehhez a tanulóknak rendelkeznie 

kell működő gmail.com címmel!) A Google Classroom rendszer androidos telefonokra is ingyenesen telepíthető 

alkalmazás, a letöltésről, telepítésről  03. 17-én bővebb információkat adunk a felhasználóknak! 

 A szaktanárok által meghatározott rendben és módon kerül sor a feladatok ellenőrzésére, értékelésére, 

ugyancsak az email levelezős rendszer, illetve a Google Classroom alkalmazás segítségével: heti tananyag 

kiküldése ütemezéssel, napi szintű értékelés, osztályzat adása 

 A megoldott feladatok visszaküldésének határideje alsó tagozaton a tárgynapot követő 9.00 óra, felső tagozaton 

a tárgynapon a tanár által megjelölt időpont. Pl: kiküldésre kerül az anyag 9,00-kor, kéri a tanár 9,45-re. A 

munkarend az órarendhez igazodik, 9,00-kor kezdődik a tanítás alsó tagozaton napi 4 x 45 perc, felső tagozaton 

5 x 45 perc 15 perces szünetekkel. A meghatározott időszakban kötelező a tanulóknak az otthoni tartózkodás, 

felső tagozaton az online elérhetőség! A tanítási idő alatt a pedagógusok a diákok segítségére lesznek. 

 A szaktanárok, tanítók által ajánlott online feladatsorok, elérhetőségek gyakorlása ajánlott! 

 1. évfolyamon az eddig tanult ismeretek gyakorlására kerül sor, olvasás, számolás, írás, rövid fogalmazás. 

 2-3. évfolyamon a tanmenet szerinti haladás folytatódik, az írásbeli mérésekre való felkészítéssel. 

 4. évfolyamon elsődlegesen a tanév végi vizsgákra való felkészülés történik, meghatározott kötelező anyag, 

memoriterek, stb. 

 5-7. évfolyamon szintén a tanmenet szerinti haladás folytatódik, a mérésekre való felkészüléssel. 

 8. évfolyamon a vizsga tantárgyakra való felkészítés zajlik, a vizsgarend megváltozik, a rendes tanítás visszatérte 

után rögtön a vizsgák következnek!!! 

 Fontos tudnivalók: A mennyiben a kapcsolatfelvétel, és az információcsere a tanuló részéről nem működik (azaz 

nem végzi, és nem küldi el napi tanulmányi feladatait), úgy az igazolatlan hiányzásnak minősül. A betegségek 

miatti „hiányzásról” továbbra is orvosi igazolást bemutatni! A házi feladatok kizárólag kézírással készülhetnek, 

feladatmegjelölés, vázlat, kidolgozás, válasz formájában!! 

 Kérjük azokat a szülőket, akik nincsennek a fenti informatikai eszközök birtokában a holnapi napon 

jelezzék azt az osztályfőnököknek, megszervezendő az egyéb alapú információcserét! 
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Kérjük továbbá,  hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel lehetőségeik szerint támogassák gyermeküket a 
távoktatásban, hogy a későbbiekben nappali munkarendre való visszaállás zökkenőmentes legyen! 
 
 
Törökszentmiklós, 2020. 03. 16.                                     
 
 
                                                                                      Virágné Katona Zsuzsanna 
                                                                                                      igazgató 
 

 


