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Tisztelt Szülők és Diákok! 

 

A digitális oktatási rend elrendelésére 2020. november 11-től került sor.  

A digitális oktatást a 14/2020. (XI.10.) EMMI rendelet szabályozza, mely felülírja a korábbi e 
témakörű iskolai szabályozást (Házirend vonatkozó pontjait).  

A hat és nyolc évfolyammal működő középiskolák esetében a tantermen kívüli, digitális munkarendre 
való átállásra vonatkozó fenti rendelkezés nem érinti az 5-8. évfolyamok tanulóit, ők tehát további 
intézkedésig továbbra is jelenléti munkarendben tanulnak az iskolában. 

Kérjük, hogy a tanulók csak akkor látogassák az iskolát amennyiben egészségesek! A tanulók 
védelme érdekében kérjük, hogy a diákok az órán is viseljenek maszkot! 
 

Az intézkedések nem érintik a jogszabályok által meghatározott egyéb köznevelési programok, 
különös tekintettel az érettségi vizsgák, szakmai vizsgák, képesítő vizsgák, gyakorlati vizsgák, a 
központi írásbeli felvételi vizsgák, az Oktatási Hivatal által megszervezett tanulmányi versenyek, 
pedagógiai mérések, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatások lebonyolítását. Ezek az 
egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett, a jogszabályokban, a versenykiírásokban, 
illetve az eljárásrendekben meghatározott előírások szerint, a vizsgázók, illetve a tanulók jelenlétével 
folytatódnak. 

A pedagógusok a tanév elején megszervezték, kialakították az osztálycsoportokat - Office365 portálra 

kell belépni és a Teams nevű alkalmazással létrehozni – ahova a tanuló a @hogyes.hu email-címével 

tud belépni. Az email-címet az iskola küldte meg a tanulók részére. Amennyiben gond lenne a 

belépéssel kérem, jelezze az iskola@hogyes.hu címen! 

A tanulóktól kérjük, hogy az órákra órarend szerint jelentkezzenek be, az óra ideje alatt a kamera 
lehetőleg legyen bekapcsolva, hogy a kommunikáció folyamatos legyen! Feleléskor, valamint ha a 

tanár kéri a tanuló a kamerát köteles használni! Ezzel szeretnénk biztosítani, hogy a tanulók eleget 
tegyenek tanulmányi kötelezettségüknek és a számonkéréseknél ne kerüljön sor visszaélésekre. 

Részletes szabályozás: 

 A tanulók az órarend szerint órájukban kapják meg a feladatokat, a készségtárgyak 
kivételével az órák élőben, a felületen lesznek megtartva, 

https://portal.office.com/
https://www.microsoft.com/hu-hu/education/products/teams
mailto:iskola@hogyes.hu


 kérjük, hogy a csengetési rend szerinti időpontban a diákok lépjenek be az adott órára, azon 
aktívan vegyenek részt, kövessék a tanári utasításokat, 

 a digitális oktatási rend idejére – mivel a fertőtlenítéshez szükséges időre nincs szükség – 

visszaállítjuk az eredeti csengetési rendet és a 45 perces órákat,  
 a tanulóknak a teljesítményükre, a visszaküldött feladatokra érdemjegyet kapnak. A jegyek 

száma a Pedagógiai programban szabályozott. 
 a művészet és készségtárgyakat (testnevelés, rajz, ének, média) tanító pedagógusok 

kérhetnek rajzok feltöltését, projektfeladatokat, számon kérhetnek elméleti anyagot. A 

feladatokat órarend szerint küldik meg a tanulók részére. 

 a tanulói hiányzásokat a Pedagógiai szabályzat szerint nyilvántartjuk, kérjük az igazolásokat a 
Kréta felületen az osztályfőnök részére megküldeni, 

 amennyiben a tanuló betegség vagy technikai hiba miatt nem tud a digitális oktatásba 
bekapcsolódni, ennek tényéről a szülő köteles az osztályfőnököt írásban a Kréta felületen 
keresztül tájékoztatni. A hiányzást az osztályfőnök igazolja.  

 amennyiben a tanuló magatartásával zavarja a digitális oktatást azzal a többi diák tanuláshoz 
való jogát sérti meg, így az igazgatói figyelmeztetést von maga után. 

A tavaszi gyakorlattól eltérően az EMMI rendelet lehetővé teszi egyéni és kiscsoportos konzultációk 
szervezését a tantermen kívüli, digitális munkarend idején is, amennyiben ezt a tantestület 
szükségesnek tartja. Ezen foglalkozások, konzultációk megszervezéséhez intézményvezetői engedély 
szükséges. A digitális oktatás korábbi tapasztalatai alapján a tantestület döntése alapján a témazáró 
dolgozatok megíratása a kiscsoportos konzultáció keretében az iskolában a tanulók jelenlétével 
történik.  

A dolgozatírás lebonyolítására a tavaszi, szigorú érettségi vizsgákat érintő járványügyi előírások 
alkalmazásával kerül sor. 1 teremben (40 fős tantermek) 10 fő kerül elhelyezésre, a dolgozatírás alatt 
a tanulók között biztosított a 1,5 m távolság, a diákok végig maszkot viselnek, a teremben a 

fertőtlenítés és a szellőztetés biztosított. 

Amennyiben a tanuló nem tud a megadott időpontban megjelenni vagy nem szeretne az iskolába 
bejönni a témazáró dolgozat megírása céljából, akkor a számonkérésre a következő módon nyílik 
lehetőség:  

 Pótidőpontot jelölünk ki. Ha a tanuló igényli, részére külön termet biztosítunk.  
 A témazáró dolgozatot online, időzáras dolgozat formájában írja meg, ahol a kérdésekre 

előre meghatározott idő áll rendelkezésre. 
 Vagy a tanuló 14.00-16.00 közötti időpontban online módon (a Teams felületen) vesz részt az 

írásbeli témazáró dolgozatot helyettesítő szóbeli számonkérésen. Erről a szaktanár e-mailben 

értesíti az intézményvezetőt. Az értesítés tartalmazza a tanuló nevét, osztályát, a feleltető 
tanár nevét, a szóbeli számonkérés pontos idejét. A szóbeli számonkérést a szaktanár végzi.  
A felelés ideje alatt a tanuló köteles a kamerát használni! 
A számolással nem járó feladatok esetében a vizsga 30 perces, a számolással járók esetében 
45 perces. A számonkérés kérdés-felelet formájában zajlik. A számolással járó feladatoknál a 
tanuló írásban rögzíti és ezzel egyidőben szóban ismerteti a megoldás menetét. A 
számonkérést a felületen rögzíteni kell.  



A foglalkozások, konzultációk, versenyek, vizsgák alkalmával a tanulók az intézmény egész területén a 
bent tartózkodásuk ideje alatt kötelesek maszkot viselni, belépéskor hőmérsékletmérésre és 
fertőtlenítésre kerül sor. Az iskolába csak egészséges tanulók léphetnek be! 

Továbbra is szeretném kérni, hogy a szülők az iskola@hogyes.hu-ra küldjenek e-mailt amennyiben: 

- gyermekük covid+ 

- családtag covid+ és emiatt a tanuló karanténban van 

Az iskolának fontos tudni, hogy betegség miatt kik azok, akik nem tudnak bekapcsolódni a digitális 
munkarendbe, az adatokra ehhez van szükségünk. 

Kérjük, hogy a tanulók érdekében segítség munkánkat, ellenőrizzék, hogy gyermekük 
bekapcsolódik-e a digitális oktatásba, tanul-e az órákra, az osztályfőnökökkel napi szinten tartsák 
a kapcsolatot! 

Jelen szabályozás visszavonásig érvényes. 

Minden diáknak és családnak jó egészséget kívánok!  

Hajdúszoboszló, 2020. 11. 17. 

Sárkányné Kertész Éva 

igazgató 
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