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A kialakult helyzetre való tekintettel intézményünkben a tantermen kívüli digitális munkarend 

a következőképpen alakul. 

1.-8. évfolyam 

A tanítási napok az érvényben lévő órarend szerint zajlanak 2020.03.18-tól.  

A napi tananyagot az óra megkezdéséig minden diák megkapja a Kréta napló házi feladat fül 

részén keresztül. Ezt gondviselői hozzáféréssel a kedves szülők is látják. Kérjük a tanulókat, 

hogy a tananyag fogadását a házi feladat fül jobb felső sarkában található, új hozzászólás ikonra 

kattintva, a szövegdobozba „megérkezett” üzenet írásával jelezze vissza.  

A testnevelés órákra ajánlott mozgásformákat a napló faliújságán olvashatják. A terhek 

csökkentése érdekében bizonyos tantárgyakból időnként projektmunkákat fognak kapni a 

tanulók. 

Bízunk abban, hogy diákjaink komolyan veszik feladataikat és kérjük a szülőket, hogy 

lehetőségeikhez mérten támogassák gyermekeiket.  

A kialakult helyzetre való tekintettel természetesen rugalmasan kezelhetik a tantárgyak 

sorrendjét, a kapott tananyag feldolgozásának menetét. Azonban a napirend betartása és a napi 

feladatok időbeni elvégzése nagyon fontos azért, hogy ne halmozzanak fel pótolandó feladatot. 

Az értékelés tekintetében márciusban olyan érdemjegyeket kaphat a tanuló, amit még az 

iskolában elvégzett feladata alapján szerez. A későbbiekben a Kréta naplón keresztül kiküldött, 

megoldott és visszaküldött feladatok alapján kap érdemjegyet. 

9.-11. évfolyam 

A tanítási napok az érvényben lévő órarend szerint zajlanak 2020.03.18-tól.  

A napi tananyagot az óra megkezdéséig minden diák megkapja a Kréta napló házi feladat fül 

részén keresztül. Ezt gondviselői hozzáféréssel a kedves szülők is látják. Kérjük a tanulókat, 

hogy a tananyag fogadását a házi feladat fül jobb felső sarkában található, új hozzászólás ikonra 

kattintva, a szövegdobozba „megérkezett” üzenet írásával jelezzék vissza.  

A testnevelés órákra ajánlott mozgásformákat a napló faliújságán olvashatják. A terhek 

csökkentése érdekében bizonyos tantárgyakból időnként projektmunkákat fognak kapni a 

tanulók. 

Bízunk abban, hogy diákjaink komolyan veszik feladataikat és felelősséget vállalva teljesítik a 

tanítási napokra kapott munkát.   



A kialakult helyzetre való tekintettel természetesen rugalmasan kezelhetik a tantárgyak 

sorrendjét, a kapott tananyag feldolgozásának menetét. Azonban a napirend betartása és a napi 

feladatok időbeni elvégzése nagyon fontos azért, hogy ne halmozzanak fel pótolandó feladatot. 

Az értékelés tekintetében márciusban olyan érdemjegyeket kaphat a tanuló, amit még az 

iskolában elvégzett feladata alapján szerez. A későbbiekben a Kréta naplón keresztül kiküldött, 

megoldott és visszaküldött feladatok alapján kap érdemjegyet. 

12. évfolyam 

Az érettségi vizsgák sikeres teljesítésére való tekintettel, a végzős évfolyamra a többitől eltérő 

munkarend vonatkozik. 

A tanítási órák a jelenleg érvényben lévő órarend szerint zajlanak, a megszokott rendben, 

digitális formában. A napi tananyagot az óra megkezdéséig minden diák megkapja a Kréta 

napló házi feladat fül részén keresztül. Kérjük a tanulókat, hogy a tananyag fogadását a házi 

feladat fül jobb felső sarkában található, új hozzászólás ikonra kattintva a szövegdobozba 

„megérkezett” üzenet írásával jelezze vissza.  

A Kréta naplón kívül a szaktanárok más csatornákon is kapcsolatot tartanak a diákokkal. 

Mindezek segítségével tudjuk biztosítani a kétirányú kommunikációt, ami nagyobb 

odafigyelést igényel a diákok részéről is. A közös munka, a tanév sikeres befejezése érdekében 

fontos, hogy a kijelölt feladatokat a megadott határidőre teljesítsék. Akadályoztatás esetén 

kérjük, értesítsék osztályfőnöküket.  

 

 


