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Digitális munkarenddel kapcsolatos 2. sz. igazgatói utasítás 
Érvényes: 2020. március 31-től visszavonásig 

 

Rendkívüli szabályok a digitális oktatási munkarend idejére 

 

 

A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

 

 A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel iskolánk munkarendje megváltozott. A 

koronavírus miatt kialakult egészségügyi vészhelyzet következtében: 2020.03.16-17. (hétfő - 

kedd) tanítás nélküli munkanap, 2020.03.18-tól (szerda) indul a tantermen kívüli digitális 

oktatás egyedi tanrend szerint. A tanítás szüneteltetése alatt az intézmény a tanulók számára 

zárva tart. 

 Munkavégzés mindenkinek otthon, az órarend szerinti napokon, a kialakított csengetési rend 

szerint történik. 

 Az órák adminisztrálása naprakészen a Kréta naplóban történik 

 A tanítás és a számonkérés során a diák érdekeinek figyelembevételére törekszünk. A tanórák 

típusai a következők: kontakt óra, konzultációs óra, számonkérő óra. 

 A tanórák rendjét és típusát és az értékelési elveket a szaktanár ismerteti a diákokkal és a 

szülőkkel, alapul véve intézményünk Pedagógiai Programját, illetve jelöli a Kréta naplóbeli 

bejegyzései segítségével. A szaktanár a tanuló munkáját folyamatosan ellenőrzi, érdemjeggyel 

is értékeli, elmaradása esetén figyelmezteti a Kréta naplóban és az előre meghatározott 

kommunikációs platformon a pótlásra. 

 Az előrehozott érettségire jelentkezők osztályozó vizsgáinak rendjét az érettségi időpontja, 

illetve a tanév végének hivatalos kitűzése határozza meg. Az érintetteket írásban értesítjük 

digitális formában küldve. 

 

A tanulók kötelességei 

 A tanuló kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres munkával, 

képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, felkészüljön a tanórákra, 

a házi feladatait, az írásbeli számonkéréseket elkészítse, a dolgozatokat megírja. 
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 Akadályoztatása esetén köteles jelezni az osztályfőnöknek, és a tananyagot pótolni (határidejét a 

szaktanárral egyeztetni kell). A pótlásra vonatkozó információk beszerzése és a várható 

számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata. 

 A tanulónak kötelessége a foglalkozásokra a felszerelést előkészíteni, és az online kontaktórákon, 

konzultációkon, számonkéréseken (foglalkozásokon) fegyelmezett magatartást tanúsítani. 

 Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be. A 

diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben kommunikáljon, kulturáltan viselkedjen.  

 A digitális oktatás alkalmazása során tartsa be a Netikett szabályait. Igyekezzen a képernyő előtt 

megfelelő ruházatban megjelenni, kerülni egymás sértő minősítését, a trágár kifejezéseket. Ne 

használjon internetes szlenget és sajátos rövidítéseket, ne gerjesszen parttalan vitákat, ne 

használjon álneveket, beceneveket. A csoportokba ne hívjon meg idegeneket és olyan 

személyeket, akik nem tartoznak a tanulócsoporthoz. 

 Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni valamint nyilvánossá 

tenni szigorúan tilos. 

 

 

A tanuló jogai 

 Minden tanulónak joga van a tanuláshoz. 

 Joga van a rendkívüli oktatási időszak munkarendjének megismeréséhez. A munkarendet a 

szaktanár, illetve az osztályfőnök ismerteti, és minden érintett oktató dokumentálja a Kréta 

naplóban. 

 Joga van, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

 A tanuló jogait úgy érvényesítheti, hogy azzal mások jogait ne sértse. 

 A rendkívüli helyzetre való tekintettel tanév rendkívüli rendjéről a tanulókat az igazgató 

tájékoztatja a Kréta napló, a honlap és az osztályfőnökök értesítései segítségével. 
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Záró rendelkezések 

 

Jelen rendkívüli házirend a rendkívüli egészségügyi helyzet kihirdetése után, az online digitális 

oktatási rend indulásakor, 2020. március 18-án lép hatályba. Az egészségügyi vészhelyzet elmúltával 

hatályát veszti. 

 

Székesfehérvár, 2020. március 31. 

 

 

 

 

 

                                   Horváth Lajos Zoltán 

                                             igazgató 
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