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Digitális házirend 
 

A digitális házirend létrejöttének célja, hatálya 

Jelen Digitális házirend a Szent Tamás Katolikus Általános Iskola Házirendjének kiegészítése 
a 102/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján. 

Az iskola normál Házirendjének rendelkezései a digitális oktatás folyamán is vonatkoznak az 
érintettekre.  

A digitális házirend időbeli hatálya a tantermen kívüli digitális munkarend időszakára érvényes.  

Célcsoport: az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, pedagógusok, illetve a szülők. 

A tanulók jogai 

Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz. 

A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelessége, hogy legjobb tudása szerint vegyen részt a digitális oktatásban. 
Viselkedése, megnyilvánulásai az online térben is összhangban kell legyenek az iskola 
keresztény szellemiségével, az intézményben folyó nevelőoktató munka alapelveivel. 

A digitális oktatás során a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tanuló képességbeli-, 
technikai- és egyéb lehetőségeit.  

A digitális oktatás színtere 

A digitális oktatás színtere a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér (továbbiakban DKT). Más 
online felületeken való bármilyen oktatási tevékenységet, illetve kommunikációt nem támogat 
az intézmény. Ez a felület regisztrálja valamennyi résztvevő tevékenységét a pontos 
időpontokkal együtt. Az iskola vezetősége nyomon követheti és ellenőrizheti a tanulók és a 
tanárok felületen végzett tevékenységét.  

Az oktatási felületen a tanulónak a nevét tartalmazó felhasználónévvel kell részt vennie. 

A digitális oktatás a tanuló eredeti órarendje szerint történik.  

A tananyagot/feladatokat/egyéb segédanyagot a pedagógus legkésőbb az óra kezdetéig feltölti; 
az óra végéig ki kell adni az esetleges házi feladato(ka)t. 

Az órai feladatokat legkésőbb aznap 16 óráig kell visszaküldeni. A házi feladatok a következő 
órát megelőző napon 20 óráig kell megoldaniuk és visszaküldeniük a tanulóknak. A 
visszaküldendő feladatok ellenőrzése, értékelése a pedagógus döntése szerint történik.  

A tanítási órák minimum 50%-a kontakt/videós óra formájában kell lebonyolítani. Az online 
órát legalább 24 órával előre be kell jelenteni, hogy a tanulónak elegendő ideje legyen a 
csatlakozás előkészítésére. Az online órán a tanulók részvétele kötelező. A tanulónak 
rendelkeznie kell mikrofonnal és – lehetőség szerint - kamerával. 
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A számonkérések rendje 

A számonkérések rendje alapvetően a Pedagógiai program előírásainak megfelelően történik. 
Az online térben a tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon kell számot adnia 
tudásáról. A tanuló teljesítménye bármikor értékelhető – akár előzetes bejelentés nélkül is 
(pl.szóbeli felelet, órai munka, órai feladta, stb.). A témazáró dolgozat időpontját azonban egy 
héttel előre írásban közölni kell, valamint összefoglaló órát szükséges előtte tartani.  

A tanulóktól elektronikusan bekért, értékelt dokumentumokat, produktumokat (feladatlapok, 
tesztek, képernyőfotók, egyéb tanulói munkáról készült fotók, stb.) a pedagógus digitálisan 
menti, és megőrzi.  

Az érdemjegyek száma a pedagógiai programban foglaltak szerint kell alakuljon.  

Teendő technikai probléma esetén 

Amennyiben technikai probléma nem teszi lehetővé a tanuló online munkáját, a tanuló/szülő 
haladéktalanul jelzi ezt a pedagógusnak. Az elmaradást egy héten belül pótolni kell. 

Kapcsolattartás a tanulókkal, szülőkkel  

A pedagógus tanítási időben hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óra között kereshető. A 16.00 óra 
előtt kezdeményezett, de általa nem fogadott megkeresésekre 16.00 óra után reagálnia kell. Ez 
a következő kommunikációs csatornákon történhet: 

- telefonon keresztül, 

- a KRÉTA elektronikus napló Üzenet funkcióján keresztül.  

Online fogadóóra: minden héten szerdán 16.00-18.00 közötti idősávban valamennyi pedagógus 
kereshető az általa megadott online térben. 

Tanulói mulasztás igazolása 

Ha a tanuló nem vesz részt az online tanórán, a hiányzás tényét a pedagógus a naplóban rögzíti. 

Az egyéb mulasztást a Házirend előírásai szerint kell igazolni a KRÉTA-rendszeren keresztül 
beküldött igazolással. 

Adatvédelem 

A személyiségi jogok, valamint a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján az 
érintett engedélye és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet, rögzíthet, továbbíthat, 
ill. nem hozhat nyilvánosságra hang- és kép/képernyő felvételeket, amelyek a digitális oktatási 
térben keletkeztek. A DKT-ba feltöltött tartalmak és ott elhangzottak az iskola szellemi 
termékei, ezek további használatához az intézményvezető írásbeli engedélye szükséges.  

 

 

Mélykút, 2020. 11. 26. 


