
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

 

 

Több mint egy hét telt el az online-munka bevezetése óta. A továbblépés érdekében összegeztük a 

tapasztalatokat. Begyűjtöttem a véleményeket a kollégáktól, a Diákönkormányzattól és az osztályfőnököktől 

– rajtuk keresztül a tanulói, szülői igényeket is. Ezek alapján kiegészítettük a múlt heti eljárásrendünket. 

Kérem, olvassák ezt el nagyon figyelmesen, és közösen alkalmazzuk azokat. 

Fölhívom a figyelmüket arra, hogy ez a munkavégzési mód nagy mértékben épít a tanulók hozzáállására, 

tudatos munkavégzésére. Amennyiben nem ez történik, akkor fölhalmozódhatnak a feladatok, illetve negatív 

következményekre kell számítani.  

Kérem a tisztelt Szülőket, Gondviselőket, hogy fokozottan ellenőrizzék gyermekük napjait, munkáját!  

Kérlek Benneteket, kedves Diákok, használjátok ki jól az időtöket! Nagy többségetek így is tesz. Mi, 

tanáraitok is tanuljuk az új helyzetet. Remélem, sikerül közösen megoldanunk a feladatokat.  

 

Online-munka, feladatok: 

 Amennyiben a tanár olyan feladatot végez, amely igényli a tanulói jelenlétet (egyes tanulókra, vagy 

az egész osztályra vonatkozóan), jelezze ezt – a megelőző órán – előre, egyébként a 

tanulónak/tanulóknak nem kell mindig a számítógép előtt lenniük. A tanuló – amennyiben nem tud 

ott lenni – jelezze azt előre a szaktanárnak a tantermen keresztül. Amennyiben – hosszabb hiányzás 

esetén – azt előre az osztályfőnöknek jelzi, akkor az osztályfőnök jelezze ezt a tanulót tanító 

kollégáknak. 

 Ha viszont az előzetes jelzés ellenére a tanuló nem vesz részt a foglalkozáson és ezt nem jelzi előre, 

megfelelő büntetést kaphat, pl. elégtelen osztályzatot (természetesen a tanár élhet – pedagógiai 

programunk szerint az elégtelent is beírva – a javító dolgozat lehetőségével), szaktanári 

figyelmeztetést, igazolatlan hiányzást. Egyszerre csak egy büntetés szabható ki. Ismétlődés esetén 

viszont – az osztályfőnökkel megbeszélve – mód van több büntetés kiszabására is. 

 A feladatokat a tanár által megszabott módon lehetőleg a Google tanterem megfelelő alkalmazásával 

kell elvégezni (pl. fényképként küldeni csak külön tanári utasításra, vagy engedéllyel lehet). A tanár 

ügyeljen a tanterem/feladatok „anyag” és a „feladat” funkció megfelelő használatára, a feladatokat 

pontosan, jól körülírtan („a leggyengébb tanuló is értse” pedagógiai elv alkalmazásával) adja meg. 

A jegyeket a KRÉTA elektronikus naplóba kell beírni. 

 Feladatot a tanulóknak kizárólag a saját órán (ha előre jeleztük a jelenlét igényét) vagy az órához 

kapcsolódóan házi feladatként, a következő (vagy későbbi) szakos óra időpontjáig lehet adni (erre 

külön figyelni kell a határidő gépi megadásánál). Minden beadandó feladathoz szabjon meg a tanár (az 

osztályterem megfelelő alkalmazásával) határidőt. 

 A feladatok kiszabásánál a tanárok legyenek tekintettel a tanulók terhelhetőségére. Vegyék 

figyelembe, hogy a tanulóknak most nehezebb az anyag feldolgozása. Különösen vonatkozik ez az 

órán kiadott feladatok tanóra ideje alatti megoldására. 

 Amennyiben a szaktanár az előző pontokban leírtakat nem tartja be, azt az osztálytitkár/szülői 

szervezet képviselője jelezze – elvárható formában – a szaktanárnak és az osztályfőnöknek. Ha az 

osztályfőnök meggyőződik a kérés jogosságáról, konzultáljon az illető szaktanárral – szükség esetén a 

munkaközösség-vezetővel. Amennyiben a probléma nem szűnik meg, jelezzék azt az igazgatónak. 



 A tanuló továbbra is köteles (a köznevelési törvény szerint is) tanulmányi kötelezettségének – a 

jelenleg megfelelő, előírt módon – eleget tenni. Ha a tanuló ennek nem tesz eleget, nem vesz részt 

a munkában és ennek okát nem jelzi, nem igazolja, a szaktanár jelezze azt az osztályfönöknek. Az 

osztályfőnök próbálja meg elérni a tanulót és a szülőt (gondviselőt), biztosítani a tanulói kötelezettség 

teljesítését. Amennyiben nem történik változás, az osztályfőnök járjon el a megfelelő módon (pl. 

igazolatlan hiányzás, fegyelmező intézkedés kiszabása), majd járjon el az ifjúságvédelmi felelős 

együttműködésével a megfelelő hatóságoknál. A tanulónak, szülőnek (gondviselőnek), szaktanárnak, 

osztályfőnöknek, ifjúságvédelmi felelősnek fokozott figyelmet kell fordítania az eljárás folyamán a 

kapcsolat bizonyíthatóságára, tehát az elektronikus levélben történjen. Minden esetben meg kell 

jelölni címzettként az iskola titkárságát is (titkarsag@tomorimajsa.hu).  

 A tanulók technikai problémáikkal a rendszergazdához forduljanak (buczkodavid 

@tomorimajsa.hu). 

 Mindenki fokozottan figyeljen a GDPR betartására. Engedély nélkül semmi nem kerülhet ki a 

világhálóra, mert az jogi következményekkel járhat. 

 

Értékelés: 

 Csak a szabályt betartva (egy héttel előre jelezve) íratható témazáró dolgozat. 

 A dolgozatot, feladatot  a meghatározott időben be kell adni, késés esetén a tanár által megszabott 

büntetés jár. Amennyiben a dolgozat javításánál a tanár szabálytalanságot feltételez, újabb, pl. 

szóbeli (pl. Skype, Messenger, chat-video használatával) számonkéréssel győződhet meg a valós 

tudásról. 

 Ha a tanuló nem vesz részt az értékelő feladatban (pl. nem írja meg a dolgozatot, feladatot nem 

végez el határidőre), elégtelen osztályzatot kap. 

 

Hiányzások igazolása: 

 Ha a tanuló tartósan nem tud részt venni a munkában, akkor azt azonnal jelezze osztályfőnökének, 

aki ezt továbbítja a tanulót tanító kollégáknak. A hiányzás indokoltságának elbírálása osztályfőnöki 

hatáskör. Lehetőség szerint hitelt érdemlő módon (pl. elektronikus levél, szülői telefon, Skype) 

győződjön meg annak jogosságáról. 

 

 

 

 

Kiskunmajsa, 2020. március 25. 

 

 Farkas Zoltán 

 igazgató 
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