
A Házirend kiegészítése 

tantermen kívüli digitális oktatás esetén 

 

A tanítás rendje 
 A tantermen kívüli digitális oktatás az iskolában egységes Google Classroom rendszeren 

keresztül történik.  

 A tantermen kívüli oktatás online óráit az iskolában egységesen a Google Meet rendszeren 

keresztül valósítjuk meg. 

 A Google Classroom és a Google Meet rendszer használatához minden tanár és tanuló 

eklg.hu végződésű e-mail-címet kap, amelyet csak az adott tanuló használhat. 

 A tanár a fenti rendszereket kiegészítve használhatja a kapcsolattartás egyéb formáit (pl.: 

Messenger, Facebook stb.). 

 A tanórák rendjét az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, alapul véve az 

intézmény Pedagógiai Programját.  

 A digitális tanítás idő-és tartalmi keretét az iskolai órarend határozza meg. 

 Előzetes egyeztetés után lehetőség van a tanítási órákon kívüli konzultációra (pl. 

felzárkóztatás, számonkérés), ha az más tanítási órát nem érint. 

 A pedagógus a tanuló jelenlétét folyamatosan ellenőrzi, elmaradás esetén az e-naplón 

keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek.  

 

A számonkérés (értékelés) rendje:  
 Az értékelési elveket a tanár ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, alapul véve az intézmény 

Pedagógiai Programját.  

 A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan értékeli és nyomon követi, elmaradás esetén 

az e-naplón keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek.  

 Az ellenőrzés formáját minden pedagógus egyénileg dönti el, ennek célja, hogy a 

tananyagban való haladást ellenőrizze.  

 A jeggyel történő értékelés esetén a tanár értesíti a tanulókat a számonkérés idejéről és 

módjáról. Az értékelés szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza.  

 Az ellenőrzés és értékelés formái: szóbeli felelet, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, 

gyűjtőmunka, kiselőadás, beszámoló, ppt-előadás, projektmunka.  

 Az órai munkát és a házi feladatot a tanár minden órán értékelheti. 

 A beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén a szaktanár döntése 

alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap.  

 Az értékelés végső érdemjegyének kialakítása a már megszerzett évközi érdemjegyek és az 

online felületen keresztül értékelt munkák összességéből adódik. 

 

A tanuló kötelességei:  
 A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon a digitális oktatásba, részt vegyen az online 

órákon, rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi 

kötelezettségeinek.  



 Kötelessége, hogy a tanítási órára kiadott feladatot az adott órán elvégezze, illetve 

elkészítse a házi feladatait a megadott határidőre. 

 A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a számonkéréseken.  

 A tanuló a tanár kérésére köteles bekapcsolni a kameráját, illetve a mikrofonját. 

 Ha a tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem 

teljesíti, osztályozó vizsgát köteles tenni az elmaradt tananyagból.  

 A digitális oktatásban kizárólag a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziummal 

jogviszonyban álló tanulók vehetnek részt. Az online órák kódjait a kossuthos diák nem adhatja 

ki más személynek, a tanítási órákra nem csatlakozhat be olyan személy, aki nem tagja az adott 

tanulócsoportnak.  

 Az online órákon elvárt a megfelelő, tanítási időben is megszokott öltözék. 

 Az online órán tilos a dohányzás! 

 Amennyiben a tanulónak technikai segítségre van szüksége, jelzi a tanuló, a szülő az 

osztályfőnöknek, aki továbbítja a problémát az informatikatanárnak, illetve rendszergazdának.  

 

A hiányzás igazolása 

 
 A digitális oktatási rendre ugyanazok a távolléti szabályok érvényesek, mint a 

hagyományos oktatás ideje alatt. 

 A távolmaradást a tanuló vagy a szülő köteles osztályfőnökének és szaktanárának a 

hiányzás napján, ha előre tudomása van a hiányzásról, akkor előre jelezni.  

 A digitális oktatástól való távolmaradást a tanulónak igazolnia kell a Házirend III.2.§ 

pontjának megfelelően. Ha az egészségügyi helyzet nem teszi lehetővé az igazolás 

személyes bemutatását, akkor a szkennelt változat is elfogadható. 

 Amennyiben a tanuló áram-, illetve internetszolgáltatás kimaradása miatt nem tud 

bekapcsolódni a digitális tanításba, a szülő köteles jelezni ezt az osztályfőnöknek. Ha előre 

tudomása van a szolgáltatás szüneteltetéséről, abban az esetben előre jelzi ezt az 

osztályfőnöknek! Az osztályfőnök abban az esetben is igazolja a Mozanaplóban az áram-, 

illetve internetszolgáltatás kimaradása miatti hiányzást, ha a szülő még aznap jelzi. 

 Amennyiben a tanuló indokolatlanul hiányzik, mulasztása igazolatlannak tekintendő. 

 Az elmaradt tananyagot, számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után pótolnia kell.  

 

A tanuló jogai 

 
 A tanuló joga, hogy a digitális oktatás során lehetősége legyen a tananyag elsajátítására. 

 Amennyiben a tanuló nem rendelkezik megfelelő digitális eszközzel (kamerával és 

mikrofonnal felszerelt digitális eszköz), igényelhet az iskolától. Az iskolai digitális eszközt 

a tanítási idő alatt használhatja. 

 A tanuló joga, hogy a digitális oktatás során számot adjon tudásáról, a digitális tanrend alatt 

megfelelő számú érdemjegyet szerezzen a félévi és évvégi értékeléséhez. 

 A digitális oktatás során a 45 perces online tanítási órát legalább 10 perces szünet követi. 

Amennyiben  -előzetes egyeztetés után- összevont órára kerül sor, a második óra a szünet 

idejével megrövidül, a szünet pedig 20 percesre nő. 



 A tanuló a tanítási óra idejében  -előzetes egyeztetés után akkor is, ha nincs kontakt óra- 

kérheti a szaktanár személyes segítségét. 

 

A pedagógusok munkavégzésének formái, rendje:  
 

 A pedagógus tantermen kívüli digitális oktatás formájában végzi a tanulók felkészítését.  

 A pedagógusok megválaszthatják munkavégzésük helyszínét (otthoni digitális munkarend 

vagy az iskolában végzett digitális oktatás), annak figyelembevételével, hogy hol áll 

rendelkezésükre megfelelő infrastruktúra.  

 A pedagógus tanítási óráinak legalább 50 %-át, lehetőség szerint 80 %-át online, kontakt óra 

formájában valósítja meg. 

 Készségtantárgyak esetén (rajz, ének), illetve nem érettségi tantárgyak esetén (művészetek) a 

szaktanár dönt a digitális oktatás és a számonkérés formájáról, figyelembe véve a tantárgy 

sajátos jellegét. 

 Testnevelésóra esetén a heti öt testnevelésóra közül egy tanítási óra elméleti oktatást jelent. 

 A pedagógus jelzi a tanulók számára, hogy milyen formában valósul meg a tanítási óra: online 

óra vagy tananyagküldés formájában. Amennyiben a pedagógus rendszeresen online órát tart, 

nem kell külön jeleznie a diákoknak, csak akkor, ha a kontakt óra elmarad.  

 A pedagógus a tanítási óra keretin belül küld tananyagot a tanulóknak, illetve a tanítási óra 

keretein belül szervezi meg a számonkérést. A tanítási órán kívüli számonkérés csak egyedi 

esetben lehetséges, a tanulóval való előzetes egyeztetés után, aminek be kell fejeződnie 16.00 

órakor.  

 A pedagógus munkaidejében online elérhető a tanulók számára.  

 A pedagógus a kerettanterv szerinti heti tanítási óraszámának megfelelő tananyagot juttat el 

elsajátítható formában a tanulóhoz, azt számonkéri, értékelés formájában visszajelzést ad a 

tanuló és a szülő számára.  

 A pedagógusnak törekednie kell a változatos munkaformák megvalósítására.  

 A tanítás rendje a pedagógusok számára illeszkedik az e-naplóban rögzített órarendhez. A 

pedagógus a megtartott órát rögzíti az e-naplóban.  

 A pedagógus megfelelő számú érdemjegyet biztosít a tanuló félévi és évvégi értékeléséhez. 

 A pedagógus a tanítási órákon rögzíti a hiányzó tanulókat.  

 

A tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolattartás rendje:  

 
 A tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolattartás elsődleges felülete a Mozanapló, melyet napi 

rendszerességgel kérünk nyomon követni. 

 További tájékozódási lehetőség az iskola hivatalos honlapján keresztül: eklg.hu. 

 

  
 


