
 
 

Házirend digitális oktatás esetén 

 

A digitális iskolai házirend célja: 

 Kiegészíti a házirend szabályait a digitális oktatás speciális elemeivel. 

 A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség 

növelését szolgálják az online térben is. 

 A digitális iskolai házirend megalkotása és a meglévő házirend kiegészítése a digitális 

oktatás működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja. 

 Megfogalmazza azokat a keretszabályokat, amelyek a digitális, tantermen kívüli oktatás 

eredményes működését segítik. 

 

A Házirend időbeli és térbeli hatálya: 

 A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra és 

pedagógusra a digitális munkarend idejére és a digitális tevékenységben egyaránt 

(tehetséggondozás/felzárkóztatás/projekt feladatok). 

 A szülőkre a jelenleg érvényes házirendhez képest az eszközök és a feltételek biztosítása 

tekintetében ró plusz kötelezettségeket. 

 Előírásai az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online tanulási 

tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak. 

 

Tanárokra vonatkozó szabályok a tantermen kívüli (digitális) oktatásban: 

 

 A tanárok a digitális oktatásra vonatkozó órarendben szereplő minden órát online 

tartanak meg. 

 Azon órák, amelyek nem szerepelnek a digitális órarendben, heti rendszerességű 

projektfeladatok keretében kerülnek teljesítésre. 

 Azon gyakorlati órák, amelyeket nem lehet online megtartani, tömbösítve az 

iskolában kerülnek megszervezésre. 

 A tanár kizárólag csak az órarend szerinti időpontban tarthat online órát. 

 A tanár az online élő órára a Google Meet felületét használja. Minden Classroomnak 

kell, hogy legyen egy beállított Meet-linkje, amit – miután a tanár ezt jóváhagyta – a 

diák is lát. 

 Az online órákon jelenléti ívet kell vezetni, ez lehet az óra eleji névsorolvasás, de 

történhet más, erre alkalmas kiegészítő program használatával is. 

 Tananyagot megosztani, és feladatot kiadni csak 7:30 és 16:00 között lehet azon a 

napon, amikor a diáknak órarendi órája van. Amennyiben a feladatot a tanár máskor 

készíti el, használja a Classroom ütemezés funkcióját.  

Ez alól kivétel az esti tagozatos oktatás, ahol a tanulókkal külön egyeztetett 

időpontban kerülnek megtartásra az órák. 

 A beadott feladatokra – legalább minimális – visszajelzést küldjön a tanár a diáknak. 

  



 
 

 

 A tanár a diák online óráról való hiányzását jegyezze fel. Hiányzás esetén a szaktanár 

tájékoztatja az osztályfőnököt, aki eljár a szülőnél, telefonos jelzés és hivatalos 

Kréta/e-mail üzeneten keresztül. Amennyiben a helyzetet nem sikerül kezelni és a 

tanuló továbbra sem vesz részt az online oktatásban, a diáknak a hiányzásai 

igazolatlannak tekinthetőek, valamint az osztályfőnök hivatalos e-mail-ben 

tájékoztatja a vezetőséget hétfői tanítási napokon, az előző hétre irányulóan. 

 

A tanulók kötelességei a tantermen kívüli (digitális) oktatásban: 

 

 Az előre bejelentett online órákon való megjelenés kötelező, a tanórai etikett 

betartásával (megfelelő öltözék, evés mellőzése stb.). 

 A tanórán való meg nem jelenést a tanár feljegyzi, ha a diák nem tud elfogadható 

magyarázatot adni a távolmaradására, a 7. pontban foglaltak szerint jár el. 

 Betegség és/vagy egyéb probléma esetén haladéktalanul értesíteni kell az 

osztályfőnököt és a szaktanárokat is. 

 A határidőn belül be nem adott feladatokra elégtelen osztályzat adható. 

 A diák a tanáraival való kapcsolatra az egységes, iskolai Google felhasználóját 

használja, és a Classroomon keresztül vagy az iskolai e-mail címén tartja vele a 

kapcsolatot. 

 

Hiányzásokra vonatkozó előírások 

 

Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógus jelez: 

 először a tanulónak a Google Classroomon keresztül (a határidő lejártakor); 

 az osztályfőnöknek (ha továbbra sem érkezik meg a feladat) a pótlás elmulasztásakor, 

de legkésőbb két héten belül; 

 ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis rendszeresen 

nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez az 

intézményvezetőnek, aki felszólítja a tanulót és a szülőt a tanulmányi kötelességei 

teljesítésére (két héten belül); 

 az online órákról való indokolatlan távolmaradás igazolatlan órával egyenértékű, 

amennyiben a tanuló szülője vagy az orvosa a házirend egyéb szabályainak 

megfelelően nem tudja igazolni a hiányzását. 

Etikett 

 Az online órák kezdési idejére mindenkinek fel kell öltözni, mintha valóban belépne 

az osztályterembe, a résztvevők elfoglalják az otthonukban kialakított kis home 

office-okat, bekészítve az eszközöket, füzetet, ami szükséges az adott órához. 

 A kamerákat KÖTELEZŐ bekapcsolni, mindvégig úgy tartani, hiszen az online óra 

ugyanolyan tanítási óra, mint a valós, csak sok helyről bejelentkezve „töltjük meg” a 

Classroomot. A mikrofont a bejelentkezéskor kötelező bekapcsolni, a továbbiakban 

pedig a használatára vonatkozóan a szaktanár utasításait kell követni. 



 
 

 A tanóra ideje alatt nem lehet mással foglalkozni, nem lehet enni, a home office helyét 

elhagyni, mindenkinek látszania kell mindvégig, megfelelő testhelyzetben (pl.: nem 

az ágyban fekve). 

 Az órai kommunikáció a szokott módon történik, a tanár kérdéseire válaszolnia kell 

a diákoknak, a szokott udvariassági formulákkal. 

 Ha valakinek problémája akad a tanóra idején, azt jeleznie kell az órát vezető 

tanárnak, anélkül senki nem távozhat az online térből. 

 A beadandó feladatokat megfelelő, a feladatvégrehajtáshoz arányosan illeszkedő 

határidővel kell a tanároknak kiadni.  

 Az elkészült feladatokat a tanár értékeli, visszajelzést ad a diákoknak. (Nem köteles 

mindig mindenki beadott munkáját leosztályozni, lehetséges szúrópróba-szerűen is 

értékelni.) 

 A jeggyel értékelt feladatokat a feladat kiadásakor előre kell jelezni a diákoknak. 

 A diák a feladatokat csakis a Classroom alkalmazásaival küldheti be, nem emailben, 

nem máshol, nem egyéb fájlformátumban (a tanár nem köteles fájlkonvertálásra). 

 A tanár-diák kommunikáció csak a hivatalos Classroom felületén zajlik. A tanárok 

munkanapokon 16:00-ig állnak rendelkezésre. Ezt követően már csak másnap 

lesznek elérhetők. Ez alól kivétel az esti oktatás. 

 A diák Kedves/Tisztelt Tanárnő v. Tanár Úr megszólítással kezdi a kommunikációt. 

 Ha a tanár kérdést tesz fel írásban a Classroom felületén a feladatmegoldásokra stb. 

vonatkozóan, arra a diák köteles válaszolni. 

 A tanár-tanár kommunikáció is a hivatalos, Google-felületen zajlik levelezés vagy G-

chat formájában.  

 Az online értekezletek (össztanári és munkaközösségi) is a hivatalos felületen 

zajlanak. 

 

Adatvédelem 

 Az iskola digitális felületén megosztott anyagokat harmadik, külső félnek tilos 

közzétenni.  

 Jelszavak, azonosítók megosztása szigorúan tilos, mivel veszélyezteti a rendszer 

biztonságát.  

 A szerzői jogok tiszteletben tartása minden résztvevő számára (diák és tanár) alapvető 

kötelezettség. 

 

 

Szeged, 2020. november 11. 


