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1. A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya  

 A Digitális Házirend a digitális oktatás elrendelése esetén lép hatályba, előírásai a 

digitális oktatás alatt megvalósuló tevékenységekre vonatkoznak. 

 A Digitális Házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló 

tanulóra, pedagógusra, a digitális munkarend időtartamára. 

 

2. A tantermen kívüli, digitális munkarendhez szükséges eszközök, alkalmazások 

 Elsősorban asztali számítógép, laptop és/vagy tablet, okostelefon. 

 Mikrofon és webkamera. 

 Internetelérés - Google Tanterem, Google Meet, KRÉTA. 

 Office 365 alkalmazások, informatika tanuláshoz szükséges szoftverek. 

 A szaktanárok által a tanulókkal megismertetett egyéb alkalmazások (pl.testnevelés 

tantárgyhoz mobilinternet és futó applikáció). 

 

3. A digitális oktatás rendje 

 Minden tanulónak joga, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a 

digitális oktatási formában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden 

segítséget megkapjon. 

 A digitális oktatás alatt a munkaidő tanítási napokon 8.00-tól 16.00 óráig tart.  

 Az oktatási folyamat minden résztvevőjének joga van a – napi munkaidő utáni, a 

hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló – pihenéshez. 

 A digitális oktatás folyamán fellépő akadályoztatását annak bekövetkezésekor a 

tanuló köteles haladéktalanul jelezni szaktanárának, osztályfőnökének. 

 A digitális munkarend keretében a tananyagok megosztása, a feladatok kiadása, a 

megoldások feltöltése, valamint a tanulási folyamat ellenőrzése a Google Tanterem 

alkalmazásban történik. 

 A Google Tanteremben csoportot kizárólag pedagógus hozhat létre. 

 A pedagógus kizárólag csak az órarend szerinti időpontban tarthat órát, és csak 

ebben az időpontban írathat kötött idejű dolgozatot. 

 A pedagógus a tanóra ideje alatt legyen elérhető a diákok számára, és felmerülő 

kérdéseikre válaszoljon. 

 A tanórák órarend szerinti idejében a tanuló köteles a Google Classroom felületére 

belépni, a pedagógusok által kiadott feladatokat határidőre elvégezni.  

 Házi feladat határideje legkorábban a következő tanóra kezdete lehet. 

 Amennyiben a tanuló objektív ok miatt nem tudja a feladatokat határidőre 

elkészíteni, azt még a határidő lejárata előtt jelezze a szaktanárnak, aki egy új 

határidőt ad meg. 



 Ha a pedagógus a tanórát kontakt óra formájában tartja, erről előző órán értesítenie 

kell a tanulókat. 

 A kontakt órákra a tanuló köteles bejelentkezni és kameráját bekapcsolni. 

 A tanuló online térben tanúsított magatartása és kommunikációja feleljen meg a 

kulturált normáknak, viselkedésével nem zavarhatja digitális tanulási környezetét, 

nem sérthet másokat. 

 Amennyiben a diák nem tud részt venni a kontakt órán, jeleznie kell az 

osztályfőnöknek, vagy a szaktanárnak, távolmaradását igazolnia kell. 

 A tanár a diák kontakt óráról való hiányzását nyomon követi. Hiányzás esetén a 

szaktanár tájékoztatja az osztályfőnököt, aki KRÉTA üzenetben értesíti a szülőt.   

 

4. A digitális számonkérés, értékelés rendje  

 A tanulónak a digitális oktatás során is számot kell adnia tudásáról. 

 A számonkérések és értékelések rendjét az intézmény pedagógiai programja 

szabályozza. 

 A tantárgyi értékelések hivatalos felülete a KRÉTA-napló. 

 A pedagógus legkésőbb a dolgozatot megelőző órán ismerteti a számonkérés 

módját, és a diákok számára konzultációs lehetőséget biztosít. 

 A pedagógus köteles az értékelt feladatokról a tanulóknak visszajelzést adni. Az 

értékelés szempontjait ismertetnie kell. 

 Amennyiben a tanuló a határidőig nem adja be feladatmegoldását, elégtelen 

érdemjegyet kaphat. 

 Önálló, egyéni munkát igénylő dolgozat esetén nem fogadható el nyilvánvalóan 

mástól származó szöveg, megoldás. Plágium, nem jelölt hivatkozás esetén az 

értékelés érdemjegye elégtelen.  

 

5. A Digitális oktatással összefüggő személyiségi jogok, adatvédelmi előírások  

 Az oktatási folyamat minden résztvevőjének tiszteletben kell tartania valamennyi 

tanuló és pedagógus emberi méltóságát, személyiségi jogait, magánélethez való 

jogát. 

 Az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem rögzíthet, továbbíthat, és 

nem hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket. 

 A feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak további 

felhasználása kizárólag az érintett felek engedélyével történhet. 


