
Osztálytermen kívüli digitális tanrend Gregor 

2020/2021. tanév 

1. Az online oktatást kizárólag az alsós és felsős virtuális osztályteremben (NEOLMS rendszer) 
bonyolítjuk. Ezeknek a felületeknek a használata mindenki számára kötelező. Belépési 
probléma esetén Szentirmai Veronika intézményvezető-helyettes kereshető.  

2. A heti feladatok meghatározását osztályokra bontva töltjük fel. A NEO-ban a heti feladatok 
feltöltése minden tárgyhét hétfő reggel 8:00 óráig történik meg. A feladatok teljesítésének 
egységes határideje: minden tárgyhét vasárnap 24:00 óra. 

3. Minden tanórához a házi feladat rögzítése megjelenik a KRÉTA naplóban. 

4. Tanulóink készségégtárgyakból egységesen havi rendszerességgel kapnak projekt feladatot. 
Vizuális kultúra, ének-zene, technika, etika, hit- és erkölcstan, testnevelés tantárgyaknál havi 
feladatküldést rendszeresítünk. 

5. Online óra tantárgyanként, az alábbi rend szerint kerül megtartásra (készségtárgyaknál 
havonta ajánlott, nem kötelező): 

- 5 órás tantárgyak esetében heti 3 óra, 

- 3-4 órás tantárgyak esetében heti 2 óra, 

- 1-2 órás tantárgyak esetében 1 óra megtartása. 

A pedagógus mérlegelése alapján, akár minden nap sor kerülhet az online óráinak 
megtartására. 

Az online óra időtartama: 45 perc 

Az osztályok órarendjének megfelelően kerül sor az online órák megtartására. A szaktanár 
az online óra linkjét a Neo adott tankörébe tölti fel. 

6. A digitális tanrendre vonatkozó értékelés, szabályok, elvárások pontosítására az első 
digitális tanrendű napon újra sor kerül. 

Digitális tanrendre vonatkozó értékelés: 

- A szaktanár egyszer figyelmezteti a tanulót (NEO-ban), ha nem adott be határidőre 
értékelendő beadandót (pl. teszt). 

- Módosított határidő után, ha még mindig nem küldte el az értékelendő 
beadandóját a tanuló szorgalmi 1-es érdemjegyet (súlyozás: 50%) kap, ami 
bekerül KRÉTA naplóba. Ez a szorgalmi 1-es a későbbiekben nem kerül törlésre, 
és a tanév végi értékelésbe is beszámításba kerül. 

- A beérkezett házi feladatokat/aktivitást havonta érdemjeggyel (súlyozás 50%) 
értékeljük a KRÉTA naplóban. A hiányzó házi feladatok/aktivitás ennek az 
érdemjegynek a lerontását eredményezi.  

 
7. Kéthetente kerül ellenőrzésre a tanulók aktivitása/inaktivitása. 

Felelőse: Béke Mónika és Tóth Róbert rendszergazda. 
 
 

 

 



8. Az online oktatás során működő információs pontok: 

- Tanulási  nehézséggel küzdő tanulók támogatása 

Békésiné Fehér Judit fejlesztő pedagógus, e-mail:  feherjuci66@gregor-iskola-
szeged.hu  

- Intézményi ügyek: Pocsai Blanka intézményvezető,  

E-mail: igazgato@gregor-iskola-szeged.hu 
Telefon: 06-30-219-6271 

-Intézményvezető-helyettesek, Béke Mónika: 06-30-736-0975 (16:45-ig) 

titkarsag@gregor-iskola-szeged.hu 

bekemonika@gregor-iskola-szeged.hu 

-Étkezéssel kapcsolatos jelzések: Csányi Tibor: 06-20-405-1520 

gazdasagi@gregor-iskola-szeged.hu 

9. Virtuális osztálytermek adminja: Szentirmai Veronika intézményvezető-helyettes  

10. A hitoktatók, fejlesztő gyógypedagógus (Varga Anikó), Lippai Mária 

gyógytestnevelő, kínai oktató meghívottként, tankörrel jelen vannak virtuális 

osztálytermeinkben.  

11. Eszközigény Tóth Róbert rendszergazdánál jelezhető. Gyermekeknek szükség 

esetén táblagépet tudunk biztosítani. A lebonyolítást a rendszergazda végzi. 

Elérhetősége:  toth.robert@gregor-iskola-szeged.hu 

12. Az iskola nyitva tartása- 8-17 óráig. Az intézmény nyitvatartási ideje alatt intézményvezető 

és/vagy helyettes mindig tartózkodik az intézményben. Az iskolát a gyerekek és a szülők 

nem látogathatják. Ha felszerelés maradt bent, portás adja ki az épületből. 

 

Szeged, 2021. március 4. 

 

 
 Pocsai Blanka 

  intézményvezető 
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