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2021.03.08 és 2021.04.07 között alkalmazandó óratartási szabályok 
 
 
  

 Valamennyi osztályunkban (9-14-ig) előreláthatólag 2021. április 7-ig a 
közismereti és szakmai elméleti, valamint a gyakorlati oktatást kizárólag 
online oktatás keretében lehet megszervezni.  
Az órarend az eredeti a KRÉTA-ban is megtalálható második féléves normál 
órarend. 
 
 

 A duális képzőhelyeken sem lehet tanuló jelenléti formában, így a 
képzőhellyel a műhelyfőnökünknek kell egyeztetni, hogy a cég vagy az 
iskolánk online oktatásába kapcsolódik be a tanuló. 

 
 Az iskola területén a fenti időszakban tanuló nem tartózkodhat. 

 
 A tanulmányi ügyintézés online tanulmányi osztályunkon zavartalanul 

folyik a www.gr-szechenyi.hu oldalon. 
 

 Az érettségi és szakmai vizsgafelkészítésnek is online formában kell 
folytatódnia az eredeti órarend alapján, így az átmeneti 2 napos jelenléti 
órarend visszavonásra került. 

 
 A gyakorlatok órarendje is az eredeti órarend szerint az eredeti 

óraszámban kell, hogy megvalósuljon. 
 
Székesfehérvár, 2021.03.05. 
 
         Horváth Lajos Zoltán 
          igazgató 
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Melléklet (1): 
 

Online oktatás szabályai 
 
Az intézményben az online oktatásban a KRÉTA valamint a Digitális Kollaborációs Terén (DKT) 
kívül a közel 3 éve fejlesztett MOODLE és a rendszerbe integrált Teams alkalmazás használata 
megengedett. A KRÉTA belépés kötelező a Moodle belépés szakos oktató által előírtak 
szerint esedékes.  
Elsődleges, hogy minden esetben kötelező jelleggel a feladatok, határidők a 
KRÉTA naplóba kerüljenek rögzítésre, majd ezt követően lehet a feladatok 
megvalósítását az online órákat a MOODLE ÉS TEAMS rendszerben megtartani. A 
12. és 13. (14.) végzős évfolyamokon az órarend szerinti órák legalább 75-80%-
át kell élő online formában megtartani, míg a 9-10-11. évfolyamon  az órák 
legalább 50%-át. Az órarendi fennmaradó órákat feladatok, projektek, videók és 
egyéb IKT módszerek formájában kell megvalósítani. 
 
1. Szabályok, feladatok közismereti és szakmai elméleti tárgyak, valamint 

szakmai gyakorlatok esetében 
 
Az iskola valamennyi tanulója és diákja rendelkezik a 0. pontban felsorolt platformokhoz 
belépési jogosultsággal, így mindenki azonnal hozzáfér a online tartalmakhoz, feladatokhoz.  
Az órarend szerint folyik az oktatás a következő időszakban! 
 
a. Az online oktatásban 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 határidőre. Fontos, hogy a jelenlétet ellenőrizzük, így 
akadályoztatás esetén azonnal jelezni kell a szakos oktatónak a határidő 
be nem tartásának okát. 

 Akadályoztatása esetén (pl. betegség) köteles jelezni haladéktalanul az 
osztályfőnöknek illetve a szakos oktatónak, és a tananyagot pótolni 
(határidejét az oktatóval* egyeztetni kell) kötelező. A pótlásra vonatkozó 
információk beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a 
tanuló feladata. 

 Kérjük, hogy betegség esetén a háziorvos által kiállított igazolást a KRÉTA 
elektronikus ügyintézési felületén töltsék fel vagy küldjék el az 
iskolatitkar@gr-szechenyi.hu címre. 

 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. 
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 Az online 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. 
 
b. A tanuló jogai az online oktatásban:  

 Minden tanulónak joga van a tanuláshoz. 
 Joga van a rendkívüli oktatási időszak munkarendjének megismeréséhez. A 

munkarendet az oktató, 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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