
1 

 

 
 

  
 

 
 
Tisztelt Szülők! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban a digitális oktatásra való áttérés rendben, a lehetőségeknek 
megfelelően alakul. A szülők és a kisebb gyermekek számára az első hét nagyon nehéz, mert elsősorban 
a kommunikációs csatorna kiépítése, az egyes módszerek begyakorlása történik. 
 
A tanulók többsége tudott rendszeres kapcsolatot kiépíteni, az adott lehetőségeket tudják használni. 
Kérem olvassák el figyelmesen az alábbiakat! 

 
Az intézmény digitális házirendje 

 
 
A digitális tanulás iskolai szervezése 

 szülőkkel történő kapcsolattartás: zárt FB csoporton vagy e-mailen keresztül történik,  

 a szaktanárok által meghatározott rendben és módon kerül sor a feladatok ellenőrzésére, 
értékelésére a Google Classroom alkalmazás segítségével: napi tananyag kiküldése 
ütemezéssel, napi szintű értékelés, osztályzat adása,  

 a megoldott feladatok visszaküldésének határideje a tanár által megjelölt időpont. Pl: kiküldésre 
kerül az anyag 9,00-kor,  ha tanórai munka, akkor kéri a tanár 9,45-re, ha házi feladat, akkor 
másnap reggel 9,00-ra, 

 a tanítási idő alatt a pedagógusok a diákok segítségére vannak, 

 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. 
8:55 igazgatói reggeli lelki percek kiküldése 
Órarend: 
1. óra 9:00-9:45 
2. óra 10:00-10:45 
3. óra 11:00-11:45 
4. óra 12:00-12:45  alsó tagozat 
5. óra 13:00-13:45 felső tagozat 
az intézmény lehetőséget biztosít délutáni fakultatív foglalkozásokon való részvételre,  
művészet, testnevelés, játékos angol, napközis foglalkozások), ezek a foglakozások 15:30-ig 
tarthatnak 

 a Classroom alkalmazás felülete 9:00-15:30 óráig használható tanár és diák számára egyaránt 
a feldatok kiküldésére, a tanulói munkák értékelésére, visszacsatolás biztosítására, a 
meghatározott időszakban kötelező a tanulóknak az otthoni tartózkodás, felső tagozaton az 
online elérhetőség. 

 a feladatok kiküldése minden esetben az órarend szerinti tanítási óra kezdetén történik. 

 nincs lehetőség tömbösített (heti) feladatok kiküldésére 

 a feladatokkal kapcsolatos tanulói kérdések tisztázására a tanóra időtartama alatt van lehetőség, 

 a hosszabb ellenőrzést igénylő tanulói munkákról nem feltétlenül érkezik visszajelzés a feladat 
kiküldésének napján 15:30-ig. Ilyen esetekben a következő napokban is érkezhet értékelés,  
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 a beadott feladatokat minden tárgyból legalább kéthetente egy alkalommal jeggyel értékelik a 
pedagógusok, továbbá havi egy jegyet is kapnak a tanulók, ami egy nagyobb lélegzetű munka 
elkészítéséért jár. (dolgozat, esszé, PPT, projekt, ütemezett beszámoló, fogalmazás… stb ) 

 a tanulók kapnak magatartás és szorgalom jegyet.  
 

A digitális tanulás otthoni szervezése 
 

 nagyon fontos, hogy a anulóknak otthon szoros napirendje legyen a kötelező tanítási idő alatt, 

 a tanulók képességeiknek megfelelően, aktívan vegyenek részt a digitális tanórákon, 

 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.) 

 a házi feladatok általában kézírással készülhetnek, feladatmegjelölés, vázlat, kidolgozás, válasz 
formájában, 

 amennyiben 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 kell bemutatni, 

 az igazolatlan hiányzást a pedagógus jelenti az iskola igazgatójának, aki a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően jár el, 

 a gyermekek osztályzatairól a szülők kéthetente kapnak tájékoztatást az osztályfőnököktől  
 

Egy fontos jó tanács: 
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Tájékoztatom továbbá a Szülőket az internet március havi díjának igényléséről: 
 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján lehet igényelni a szolgáltatójuknál a március havi internet 
díját. 
 Kérem nézzék meg a szolgáltató felületét, ott található hogy kell intézni az ügyet. 
  

1. § (1) *  A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás négyszer 30 napra (a továbbiakban: 
szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű 
nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális 
munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a (2) bekezdésben 
meghatározott jogosult által. 

(1a) *  Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március hónap tekintetében az alapfokú nevelés-
oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, egyszer 
30 napra. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult 
a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, 

vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím 
alapján használja; 

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a 
jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja 

(a továbbiakban együtt: jogosult). 
(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság 

alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe. 
 
 
 
Törökszentmiklós, 2021. 03. 10. 
         
 

Virágné Katona Zsuzsanna 
         igazgató 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1#lbj1idb078
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000501.KOR&dbnum=1#lbj2idb078

