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A DIGITÁLIS TANREND idejére vonatkozó szabályok 

 

A digitális munkarend hatály az országos rendelkezésekkel párhuzamos: 

 

➢ A digitális platformon, az osztályfőnökök által kiküldött tanrend szerint folyik az 

online oktatás és kapcsolattartás. 

➢ Az e-Kréta Házi feladat menüjében és a digitális platformokon kapott feladatokat, órai 

munkákat, projekteket, beszámolókat a pedagógus által megjelölt online platformon, 

határidőre kötelesek a tanulók teljesíteni, megküldeni. 

➢ Amennyiben a digitális kapcsolattartás átmenetileg szünetel, azon idő alatt köteles a 

tanuló a tananyag haladási tanrend szerinti elsajátítására, továbbá az online 

akadályoztatásának haladéktalan, osztályfőnök felé történő jelentésére. 

➢ Azon tanulók, akik a digitális oktatás idején távolmaradásukat nem igazolják két héten 

belül, nem értesítik róla az osztályfőnökeiket, a tanév végén (augusztusban) az adott 

tantárgy(ak)ból vizsgabizottság előtt osztályozó vizsgát kötelesek tenni. 

➢ Azon tanulók, akik a feladatokat a pedagógusok által kijelölt határidőre nem küldik 

meg, a digitális feladatukra elégtelen (1) értékelést kaphatnak. 

➢ A digitális tanrendben folyó oktatás nem mentesít az esetleges év végi bukás alól. 

Amennyiben a tanuló 3-nál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kap tanév végén, az 

évfolyam követelményeit nem teljesíti, azaz tanulmányait csak az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

➢ A digitális tanrend időtartama alatt, a pedagógusok általi, pontos követelmények 

előzetes meghatározása alapján a tanuló tantárgyanként 

▪ 3 vagy több órás tantárgy esetén havi 1 érdemjegyet 

▪ 1-2 órás tantárgyak esetében félévenként legalább 3 érdemjegyet kötelesek 

szerezni. 

➢ A digitális tanrend idején a tanulók magatartása nem értékelhető, a szorgalmát az 

osztályfőnök értékeli a szaktanárok egyeztetésével. 

➢ A rendkívüli időszak alatt az iskola épületében mindennemű személyes ügyintézés 

szünetel. Sürgős, határidős ügyek intézésére az e-Kréta ügyintézés modulját kérjük 

használni, valamint az üzenet funkciót a pedagógussal való kapcsolattartásra. Egyéb 

ügyintézés telefonon illetve e-mailen keresztül lehetséges az intézmény hivatalosa 

elérhetőségein: 

 

  telefon: e-mail: 

  munkaidőben 

 Vértessomló 34 / 493-192 vertessomloiskola@gmail.com 

 Várgesztes +36-30-23826370 gesztes.suli@gmail.com 
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