
Kedves Növendékek, tisztelt Szülők!  

 

2020. november 11. napjával a 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet alapján az iskolánkban 

digitális távoktatás került bevezetésre.  

Az elmúlt néhány hétben az Intézmény dolgozói, oktatói megfeszített erővel dolgoztak és 

fognak dolgozni ezután is annak érdekében, hogy a Növendékek a lehető legszínvonalasabb 

oktatásban részesüljenek a ránk váró bizonytalan ideig tartó távoktatási keretek között is. 

Van néhány olyan szabály, amelyekre az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján szeretnénk 

fokozottan felhívni a figyelmét a Növendékeknek és a tisztelt Szülőknek, hiszen ezek a 

Növendékeknek a digitális oktatásban való biztonságos és sikeres részvételét fokozzák. 

 A digitális távoktatás keretei között az Intézmény a tanórák és a délutáni foglalkozások 

online, valós idejű megtartása mellett döntött. Ez azzal jár, hogy a Növendékeknek 

kötelessége részt venni az online tanórákon mindvégig bekapcsolt kamerával, hiszen az 

órai jelenlét és figyelem ezzel igazolható, ugyanúgy, mint hagyományos oktatási 

keretek között. Az óráról való késés, hiányzás ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a 

rendes oktatás esetén. 

 A veszélyhelyzet idejére az Intézmény vezetősége úgy döntött, hogy megnöveli a 

Házirendtől eltérő módon a szülői igazolások számát 5-tel, azaz a 3 alkalmon felül 

további 5 napot tud igazolni a szülő. Ez azonban csak a veszélyhelyzet idejére és a 

digitális oktatás időszakára vonatkozik. 

 Technikai és egyéb méltánylást érdemlő indokok alapján természetesen előfordulhat 

hiányzás az online tanórákról. Amennyiben az előre tudható, tervezhető (pl. áramszünet 

van előre bejelentett időpontban, betegség), úgy minden esetben kérjük, hogy azt az 

Osztályfőnökök irányába jelezzék, így ők tudják értesíteni a hiányzásról a 

szaktanárokat. Távolmaradás esetén a hiányzás mindaddig igazoltalannak minősül, 

ameddig a Növendék nem igazolja szülői vagy orvosi igazolással a távollét okát. 

 Amennyiben a Növendék rendszeresen igazolatlanul hiányzik a tanórákról, vagy a 

gyermekkel egyáltalán nem sikerül felvenni online a kapcsolatot, úgy a szaktanár erről 

az Osztályfőnököt értesíti, aki haladéktalanul intézkedik –felveszi a kapcsolatot az 

illetékes gyermekvédelmi szolgálattal. 



 Az online bejelentkezés során a Növendékek személyiségi jogainak fokozott védelme 

érdekében oda kell figyelni arra, hogy a kameraállás úgy legyen kialakítva, hogy az 

otthoni privát élettérből minél kevesebb látszódjon.  

 A Növendékektől elvárt, hogy az online tanórákon ugyanolyan kulturált megjelenéssel 

(rendes, nappali öltözetben) és viselkedéssel (az óratartást viselkedésükkel nem 

akadályozva) vegyenek részt, mint amely elvárt a hagyományos oktatási keretek között. 

Az online tanórákon nem megengedett olyan tevékenységek folytatása, amelyek a 

hagyományos tanórák keretei között sem megengedettek (pl. evés, főzés). 

 Az online órákról felvétel engedély nélkül nem készülhet, ennek betartása az Oktatók 

és Növendékek számára is kötelező. 

 Amennyiben az Oktató felvételt kér a Növendékektől, annak elkészítésénél is 

fokozottan kell figyelni arra, hogy a felvétel csak a feltétlenül szükséges képi 

megjelenítés bemutatására korlátozódjon. A felvételt az Oktató az értékelést követően 

haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli. 

 A Növendékektől kérjük, hogy mindig vegyék figyelembe azt az elvet, hogy úgy 

nyilvánuljanak meg az online térben, csak olyan dolgokat osszanak meg magukról, 

egymásról, amelyeket offline, hagyományos kommunikációs keretek között is 

megfelelőnek és etikusnak tartanak. 

 Jelszavakat, azonosítókat ne osszanak meg egymással! Csak az oktatókkal megbeszélt 

online platformokat, applikációkat, online felületeket használják! 

 Csak olyan anyagokat osszanak meg másokkal, amelyek vagy saját szerzemények, vagy 

engedélyt kértek a szerzőtől (oktatótól, osztálytárstól) a megosztásra! Amennyiben a 

számonkérés részeként saját munka az elvárt, úgy az Oktató fokozottan figyel a 

plagizálások ellenőrzésére.  

 A beadandókat az Oktatók által kért módon és formátumban küldjék el! 

 A határidőre be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható.  

Kérjük a fenti szabályok betartását a kedves Növendékektől és a tisztelt Szülőktől a 

produktív közös munka megvalósítása érdekében. 

Tisztelettel: 

Az Intézmény vezetősége 


