
A digitális tanrendre vonatkozó különös szabályok  
 
Ebben az időszakban a tanítás az aktuális órarend szerint folyik. Jelezni kell, hogy az óra online, vagy 
offline –kiadott feladattal - kerül megtartásra. Eltérő információ hiányában alapértelmezett az online 
forma. Gimnáziumunkban alapvetően a Google ClassRoom rendszert használjuk a digitális oktatás 
során, melyet a tanulók intézményi fiókjukkal vehetnek igénybe. A tanároknak jogukban áll 
kiegészítésként egyéb rendszereket is alkalmazni, melyek alkalmazásához a szükséges útmutatást 
megadják. 
A házirend– együttműködésre, hangnemre, megjelenésre, viselkedésre vonatkozó – rendelkezései 
digitális tanrend esetén is érvényesek. 
 
Digitális munkarendben az alábbi különös szabályok is életbe lépnek: 
 
Az online órákon a részvétel kötelező. Az órai részvételt akadályozó technikai vagy egyéb problémát 
mihamarabb jelezni kell a szaktanárnak.  
Az online órák kezdetére a diáknak be kell jelentkezni a megfelelő kurzus felületére. Az óra zavartalan 
megtartása érdekében a tanuló biztosítsa a megfelelő technikai és fizikai környezetet, szüntesse meg 
a zavaró körülményeket. A szükséges további tanszerek, felszerelés előkészítése és tanári utasítás 
szerinti használata a kontakt tanárák rendjével egyezően kötelessége a tanulónak. 
A tanár kérésére a mikrofont és a kamerát be, illetve ki kell kapcsolni (alapértelmezett helyzet a 
bekapcsolt).  
Képernyőt megosztani, üzenetet küldeni csak a tanár engedélyével lehet. 
 
Tartós, a digitális oktatásban való részvételt akadályozó tényezőt (pl.: technikai problémát, 
eszközhiányt) a tanuló/szülő mihamarabb jelezze osztályfőnökének. 
A hiányzásokat és késéseket a Krétában rögzíti a tanórát tartó pedagógus. A hiányzást 
minden esetben igazolni kell - szülő az osztályfőnöknek a Krétában. Az előre látható 
hiányzást / technikai akadályoztatást előre be kell jelenteni. 
A nem életszerű, tendenciózus hiányzások igazolását – pl. mindig a hét ugyanazon órái esetén – az 
osztályfőnök felülvizsgálhatja. 
A tanári utasítás ellenére be nem kapcsolt kép és hang esetén a tanuló nem tekinthető jelenlévőnek. 
 
A nem jelzett hiányzások / technikai problémák esetén a felelet megtagadása, a kiadott feladat 
beadásának elmulasztása, a dolgozat meg nem írása, másolás, plagizálás, önálló feladatok közös 
elkészítése esetén a tanuló mulasztása, meg nem engedett tevékenysége elégtelen érdemjeggyel 
értékelhető. 
A hiányzásból eredő lemaradást pótolni digitális tanrend alatt is kötelessége a tanulónak. 
A tanórai munka egy vagy több óra tekintetében, illetve a beadott feladat egyedileg, vagy nagyobb 
időszakot felölelően érdemjeggyel értékelhető. 
 
Az online órán harmadik fél bekapcsolódása nem engedélyezett. Kép- vagy hangfelvétel készítése 
bármely fél részéről súlyos személyiségi jog sértés. 
A nappali tagozaton a tanárok megkeresésére a 8-16 óra közötti idősáv szolgál. 
 

A tantermen kívüli digitális munkarend idején is van lehetőség egyéni és kiscsoportos kontakt 
beszámoltatásra az intézmény falain belül a járványügyi előírások szigorú megtartása mellett. 
Elsődlegesen a tanuló érdekében: javítás, pótlás, előre hozott vizsgák. 

A szülő a járványügyi helyzetre való tekintettel nyilatkozhat, hogy nem járul hozzá gyermeke ilyen 
formában történő számonkéréséhez. A tanulóra nézve ennek nincs hátrányos jogkövetkezménye, 
más, a szaktanár által biztosított alternatív formában, időpontban számol be. 


