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 14/2020 (XI.10) számú EMMI határozat alapján a fennálló járványügyi helyzet miatt 

digitális munkarend kerül bevezetésre 2020. november 11-én előreláthatólag 30 napig a 

Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban az alábbi szabályok lépnek életbe:   
  

I. Tanulókra vonatkozó szabályok 

 

1. A tanulók az iskola épületét oktatási célból nem látogathatják.  

2. A tanulók számára a tananyag elsajátítása és alkalmazása a szaktanárok iránymutatása 

mellett önálló, személyes jelenlétet nem igénylő, tantermen kívüli tanulás útján történik, 

amelynek eredményessége az egyéni felelősségérzeten múlik, a digitális munkarend más 

tanulási stratégiát, nagyobb ÖNÁLLÓSÁGOT és felelősségtudatot vár el.  

3. A tanárok biztosítják az előrehaladás ütemét, kijelölik az elsajátítandó tananyag forrásait, és 

a digitális eszközök lehetőségeit használva segítik az önálló feldolgozást, megértést és 

gyakorlást, továbbá a számonkérés különböző formáival ellenőrzik a tananyag 

elsajátítását.  

4. A tanuló köteles a digitális munkarend szabályzatában meghatározott keretek között a 

szaktanárával a kapcsolatot felvenni, az online órára bejelentkezni, a tanár utasításainak 

megfelelően a kiadott feladatokat határidőre elkészíteni, beadni, ezáltal a kapcsolatot 

folyamatosan tartani.  

5. A tanuló akadályoztatását a tanuló szülője/gondviselője az intézmény felé jelezni 

köteles.  

6. A digitális munkarend során alkalmazott online felületek:  

 KRÉTA elektronikus napló és üzenetküldő rendszer – adminisztrációs felület 

 Google ClassRoom alkalmazásban kialakított kurzusok – oktatási felület 

 

II.   Pedagógusokra  vonatkozó szabályok:  

 

Az oktatás ütemezése a tanév rendje és a KRÉTA elektronikus naplóban érvényes órarendet alapul 

véve történik:  

1. A tananyagot órarendi óra szerinti mennyiségre ütemezve kell kiadni a heti órarendi 

óraszám szerint. 
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2. Online, valós idejű óra tartása a Google Meet alkalmazás használatával a digitális 

munkarend idejére kialakított speciális órarend szerinti. 

3. Minden tananyagot a diákok otthoni, önálló tananyag-feldolgozásából adódó többletidő 

figyelembevételével kell kiadni. 

4. A tanórák naplózása a haladás ütemének megfelelően, naprakészen a KRÉTA 

rendszerben történik. A szaktanár a tanórákat az adott órára kiadott tananyag témájának, 

témakörének rövid, de egyértelmű leírásával könyveli. A szülők itt követhetik nyomon a 

tanórák tartalmát.  

5. Az online, valós idejű tananyagátadás kizárólag a digitális órarendi óra idősávjában 

tartható, illetve a szabadon maradt idősávokban  maximum 14 óráig,  a csoport számára 

előre kijelölt időpontban.  

Fontos, hogy az életkornak megfelelő, reálisan teljesíthető feladatmennyiség kerüljön kiadásra 

a tanulók számára. 

  

III.  Az értékelés, számonkérés szabályai 

 

1. Az osztályzásra szánt feladatsor és számonkérés időpontját egy héttel előre be kell 

jelenteni A KRÉTA elektronikus naplóban.  

2. A szaktanárok által kialakított egyéni értékelési rendszer szabályait a tanulókkal minden 

csoportban ismertetni kell, különös tekintettel arra, hogy mely érdemjegyek kerülnek a 

KRÉTA naplóban adminisztrálásra. A Google Tantermekben kiadott 

érdemjegyek/pontszámok alkalmasak a tanulók eredményességének visszajelzésére.  

3. A digitális munkarend során elsajátított tananyag számonkérése történhet online, illetve 

a hagyományos tantermi oktatás visszaállításakor személyes jelenlétet igénylő formában 

is. 

 

IV. A tanulmányi követelmények teljesítésének mulasztása  

1. Ha a tanuló előre bejelentett, alapos indok nélkül a tantárgyi csoportban egy héten 

keresztül nem elérhető, a kiadott tanórai feladatokat nem teljesíti, tanárával nem 

kommunikál, a szaktanár értesíti az osztályfőnököt.  
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2. Az értesítést követően az osztályfőnök felveszi a kapcsolatot a diákkal és a szülővel, 

továbbá a KRÉTA elektronikus naplóban üzenetet küld a szülőnek/gondviselőnek.  

3. Amennyiben a tanuló aktivitása és teljesítménye nem éri el az elégséges szintet, a 

szaktanár értesíti az osztályfőnököt, a szülőt és az iskolavezetést a tanulmányi munka 

elégtelenségéről.  

4. Ha a szaktanár jelzése alapján a passzivitás továbbra is fennáll, az iskolavezetés szólítja fel 

a tanulót és a szülőt/gondviselőt a tanulmányi  kötelezettség  nem  teljesítésének 

következményeire.  

 

V.  Adatvédelmi szabályok 

 

1. Tilos az Iskola pedagógusai és tanulói által a tanulmányok folytatására készített kép- és 

hanganyagok, valamint dokumentumok harmadik fél részére történő továbbítása - az 

ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után.  

2. Tilos az Iskola pedagógusai és tanulói által a tanulmányok folytatására készített kép- és 

hanganyagok, valamint dokumentumok közösségi felületeken történő megosztása - az 

ilyen cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után.  

 

 

Nyíregyháza, 2020. 11.11.  


