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Digitális házirend
Kedves diadalos diák! Ezek a digitális tanulás szabályai, kérünk Téged, tartsd be!
1. A feladataidról a Classroomban tájékozódhatsz. A KRÉTÁBAN szintén megtalálod a
feladatok egyszerűsített változatát, ám ez a tájékoztatás inkább a szüleidnek szól, hogy
nyomon követhessék munkádat.
2. A feladatok a Classroomba az eddig megszokott iskolaidőben érkeznek, határidővel
ellátva. Ne aggódj, a feladatok és a határidők emberségesek, figyelembe veszik a
helyzet furcsaságát, nehézségét.
3. A határidőket tartsd be! Április elsejétől 5 elmulasztott határidő sajnos elégtelent
eredményez számodra. A heti egy órás tárgyak esetében ez 2 elmulasztott feladat után
jár. Szeretünk és támogatunk Téged, de meg kell értened, hogy a rendszeres
munkavégzéshez ezekre a szabályokra szükség van. Természetesen lehet olyan
rendkívüli helyzet, amikor további halasztást kérhetsz írásban a classroomon keresztül,
ám ennek jogosságáról, tehát arról, hogy kaphatsz-e még haladékot, egyéni mérlegelés
után a szaktanárod dönt.
4. Az elvégzett feladatokat a tanárod által meghatározott módon (fotón, hangfájlban,
word dokumentumban) töltsd fel a classroomba.
5. Szaktanárod dönthet úgy, hogy 5 leadott házi feladatonként jeggyel értékel Téged.
Ebben az esetben minden el nem készített, s le nem adott feladat egy jegyet von le
végső érdemjegyedből. Ha szaktanárod így jár el, akkor azt a classroomban meg fogja
írni számodra.

6. Ha betegség miatt, vagy technikai problémák miatt (áramkimaradás, elmaradó
netszolgáltatás, eszköz meghibásodása) elmaradsz a feladatok leadásával, vagy
lemaradsz valamely konzultációs lehetőségről, akkor azt, kérjük, szülőd jelezze az
osztályfőnöknek az eddigi szokás szerint. Elmaradásod pótlására ugyanannyi idő áll
rendelkezésedre, amennyi ideig távol maradtál a munkától.
7. Ha dolgozatról maradsz le betegség, vagy technikai probléma miatt, s ezen alapos
indokod nem jelzed legkésőbb a kiírt dolgozat másnapján tanárod felé, úgy az
eredményed automatikusan elégtelen. Ha a fent leírt okok miatt lemaradtál egy
számonkérésről, azt, természetesen, pótolhatod.
8. Ha van, élned kell a meghirdetett online konzultáció lehetőségével. Rendszeres
elmaradásod ronthat szorgalomjegyeden és nehezíti előrejutásod, ezért a classroomban
közzétett zoomos, discordos, webexes, skypos órákon vegyél részt! A szaktanáraid
ezeket az alkalmakat 48 órával előre jelezni fogják számodra.
9. Kérünk Téged, hogy lépj be, regisztrálj azokon az online felületeken, amiket tanáraid
kérnek! Igyekszünk nem ezerfelé szétszakítani Téged, ám ahová meghívót küldünk,
kérünk, gyere, különben nem tudod elvégezni feladataidat!
10. Az online dolgozatok (Classroom, Redmenta) vagy egyéb számonkérések idejét
szintén 48 órával előbb közzéteszik tanáraid a digitális osztályteremben. Kérünk
téged, végezd el a belépést/regisztrációt a megjelölt felületekre. Minden dolgozatot
egyszer tölthetsz ki, meghatározott időben.
11. Az online alkalmazások segítségével lehetőséged van szóbeli feleletre. Ha azt érzed,
úgy jobban teljesítenél, kérd ezt a lehetőséged tanárodtól!
12. A tantárgyakból havonta minimum egy érdemjegyet fogsz kapni. Kérünk,
egyenletesen készülj!
13. Ha fejlesztős vagy s lemaradtál, vagy túl sok számodra a feladat, jelezd a tanárodnak,
és mindenki segíteni fog neked!
14. Ha kevés a feladat, vagy éppen elég, vagy amikor csak kedved tartja, olvass!
Könyvtárunk üzemel, információkat a könyvtár honlapján olvashatsz!

15. Az online térben is légy udvarias! Most különösen nagy szükség van egymás
tiszteletére és támogatására. Magatartásjegyedbe az online térben tett megjegyzéseid,
stílusod fog beleszámítani. Mémeket gyártani, társaid és tanáraid hang-és képanyagát
engedélyük nélkül felhasználni, szigorúan tilos!
16. Ne feledd, büszkék vagyunk rád, hogy ilyen furcsa és különleges helyzetben is helyt
állsz! Kérünk, igyekezz, hogy a lehető legönállóbb legyél, s ne terheld a te
feladataiddal a szüleidet. Hidd el, nekik is megvan a maguk dolga, s nekik sem
könnyű. Tudnod kell, hogy az év végi magatartás jegyedbe a szüleid, bizony,
beleszólhatnak!
Ha a járványnak vége, nagy öleléssel várunk vissza Titeket! Hiányoztok!
Budapest 2020. 03. 30.
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