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TÁJÉKOZTATÁS A FELSŐ TAGOZATOS TANULÓKNAK ÉS SZÜLEIKNEK 

Kedves Gyerekek! Tisztelt Szülők! 

A kormány döntése értelmében a felső tagozaton továbbra is folytatódik a tantermen kí-
vüli digitális munkarend.  
Előreláthatólag május 10-től (hétfőtől) a tanulók jelenléti oktatással folytathatják a tan-
évet.  
Kérjük a szülőket a további együttműködésre gyermekük előrehaladása érdekében! 
A tanulás támogatására használt elsődleges felület a Kréta DKT modulja. 
A tanulás támogatására szükségesnek találtuk egy alternatív digitális platformot is kiala-
kítani az osztályokkal, hiszen lehetnek olyan nem várt események, helyzetek, amikor 
szükség lehet ennek a használatára. Ez a felület a Google Meet. 

A digitális oktatásban való részvétel technikai feltételei 

 A tanuló számára használható interneteléréssel rendelkező okostelefon vagy táb-
lagép vagy laptop, vagy asztali számítógép. 

 Egy tetszőleges internetböngésző program használata 

 Azoknak a tanulóknak, akiknek nincsenek meg otthon a technikai feltételek, kor-
látozott számban kiadtunk intézményi tableteket, amelyekért a szülők anyagi és 
erkölcsi felelősség vállalással tartoznak.  

A digitális oktatásról röviden 

A digitális tanrend idején is az érvényes órarend szerint halad az oktatás napi menete. 
Az online órákat a pedagógus előre egyeztetett módon és felületen tartja meg tantárgyai-
ban.  
Az online tanórán való részvétel a tanulóknak kötelező. Hiányzás csak akkor fogadható 
el, ha a szülő előzetesen bejelentette a szaktanárnak vagy az osztályfőnöknek a távollétet. 
Amennyiben a tanuló igazolatlanul hiányzik, a szaktanár jelzi az osztályfőnöknek. Az 
osztályfőnök értesíti a szülőt. 

Protokoll (előírás, szabály) a digitális oktatás alatt a diákoknak 

 A digitális oktatás az iskolai munka új formája, ennek megfelelően alakítsd ki a 
napirendedet, kövesd nyomon az online órák bejelentkezéseit és a feladatok ha-
táridejét! 

 Online (személyes élő internetes kapcsolat) órán jelentkezz be és csatlakozz a tan-
órához a szaktanárral kialakított felületen! Kérlek, kapcsold be a kamerát, a mik-
rofont pedig csak akkor, ha a szaktanár kérdez tőled! 

 Amennyiben nem értesz valamit, vagy nem tudod a feladatokat időre teljesíteni, 
kérj a szaktanártól haladékot, jelezd felé e-mailben a kérésedet! 
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 Tanulmányi munkád értékelése az iskolában megszokott osztályozási módon tör-
ténik. 

 Ha a dolgozatban nem tudsz részt venni (egészségügyi, technikai, családi vagy 
személyes okból), kérd meg a szüleidet, hogy jelezzék ezt e-mailben vagy a Kréta 
felületén elsősorban a szaktanárnak, ha őt nem éred el, az osztályfőnöknek! 

 Az online (személyes élő internetes kapcsolat) órákat semmilyen formában nem 
rögzíthetitek, nem tárolhatjátok, hiszen ez a jelenléti oktatásban sem kerül megőr-
zésre! Amennyiben az online oktatásban részesülő diák, szülői felügyeletet gya-
korló személy a valós idejű órát mégis rögzíti, vagy jogosulatlanul felhasználja, 
úgy önállóan felel annak iskolai szankciói, szerzői jogi, adatvédelmi és büntető-
jogi jogkövetkezményeiért is! Az online órák megosztása csak az iskolavezetés és 
az órát tartó pedagógus tudtával, beleegyezésével és írásbeli engedélyével történ-
het! E szabály be nem tartása minden esetben eljárást von maga után! 

 A tanítás 8:00 órától 16:00 óráig tart. Ezt az időintervallumot használd a tanáraid-
dal való kapcsolattartásra, feladataid beküldésére, segítségkérésre! Ha valamit 
nem értesz, kérj egyéni segítséget a tanárodtól a megbeszélt módon! 

 Ne feledd, nem vagy egyedül! Ha szükséged van rá, kérj segítséget, dolgozz 
együtt az osztálytársaiddal, amikor csak teheted!  
Jó munkát, eredményes tanulást kívánunk! 

Bízunk a szülők, tanulók további sikeres együttműködésében! 

Vigyázzunk egymásra! 

Tartsuk be az egészségügyi előírásokat mindenhol! 

Nagykanizsa, 2021. április 17. 

Mezriczky Lajos 
intézményvezető 
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