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Egységes oktatási online felület kialakítása 

1. Az első tanítási héten azok a pedagógusok és a tanulók akik még nem rendelkeznek 

intézményi e-mail címmel megkapják a G Suite felületen használható 

felhasználónevüket és jelszavukat. 

2. Az első informatika órákon a kollégák megismertetik a G Suite felület használatát az új 

diákokkal. 

3. A pedagógusok igény szerint belső tudásmegosztás keretében az első tanítási héten 

megismerik a G Suite felületet.  

4. A pedagógusok a G Suite felületen létrehozzák a tantárgyfelosztás alapján a 

csoportjaikat. 

Azonnali online kommunikációs felület kialakítása 

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján a Facebook és a Messenger rendszer megfelelően 

működött az azonnali információcserére. 

2. Aktualizálni kell az pedagógusok által használt gimnáziumi Facebook-csoport névsorát 

a tanév megkezdése előtt. 

3. Az osztályfőnököknek és a szaktanároknak aktualizálni kell a korábban kialakított szülői 

és tanulói csoportokat (elnevezés, tagok), szükség esetén új csoportokat kell 

létrehozni. 

Digitális munkarend bevezetése 

1. A digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzsnek van joga dönteni. 

2. Ha az Operatív Törzs úgy dönt, hogy az intézményünkben digitális munkarendre kell 

áttérni, akkor az intézmény vezetője a pedagógusok számára létrehozott Facebook-

csoporton keresztül értesíti a kollégákat.  

3. Az osztályfőnökök az osztály-Facebook csoportokon keresztül értesítik a szülőket és a 

diákokat a digitális munkarendre történő áttérésről. 

4. A szülőket és a diákokat az intézmény vezetése a KRÉTA felületen keresztül is értesíti a 

digitális munkarend bevezetéséről. 

5. A hagyományos munkarendre történő visszatérésről is a fenti csatornákon keresztül 

értesítjük az iskolahasználókat. 

 



SZOLNOKI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 
5000 SZOLNOK 

SZÉCHENYI KÖRÚT 16. 
 

Digitális munkarend órarendje 

1. A tanév első hetében az osztályok órarendjében ki kell jelölni azokat a tanítási órákat, 

amelyek a digitális munkarend bevezetése esetén online megtartásra kerülnek. Ezeken 

az órákon lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak arra, hogy valós időben (pl. 

videokonferencia) kérdéseikkel fordulhassanak a szaktanárokhoz. 

2. A digitális órarendeket az osztályfőnökök elektronikus felületeken keresztül eljuttatják, 

az osztályuk tanulóinak és a szülőknek. 
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