
DIGITÁLIS OKTATÁS ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK- A 

HÁZIREND És Az INTÉZKEDÉSI TERV ALAPJÁN 

 

Tanítás és számonkérés rendje 

• A digitális munkarend szerinti digitális oktatás a Kréta Naplóban található tanári és 

tanulói Digitális Kollaborációs Tér (DKT) használatával történik. 

•  A tanórák rendjét, az értékelési elveket a tanár ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, 

alapul véve az intézmény Pedagógiai Programját, és jelen szabályzatot.  

• Minden pedagógustól, minden osztályban az óraszámának  megfelelő dokumentálható 

aktivitás elvárt. Az aktivitásnak igazodnia kell az érvényben lévő órarendhez.  

• A tanítási órákat, foglakozásokat a Kréta naplóban (DKT) dokumentálni szükséges. A 

feladatokat, is itt kell kiadni, a felület dokumentálja azt (órai feladat kiadása, 

értékelése, házi feladat kiadása, értékelése stb). 

 

Az aktivitás lehet: kontaktóra (azonos idejű oktatás), videó óra, személyes 

konzultációs óra, tudásanyag kijelölése, számonkérése, beszámoltatás, projektfeladat 

stb. 

 

• Előtérbe kell helyezni a valós idejű kommunikációt lehetővé tevő platformok 

használatát (DKT felületen megtartott online óra, esetlegesen felmerülő probléma 

esetén a google meet alkalmazást), mely órákat az osztály órarendje szerinti 

időpontban kell megtartania a pedagógusnak, a tantárgy óraszámának legalább 

25%-ban.   

• A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan értékeli és nyomon követi, elmaradás 

esetén a Kréta naplón keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek.  

• Minden esetben lehetőséget kell adni a feladatok pótlására.  

• Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet.  

 

Beszámoltató óra: az órák célja ellenőrzés vagy jeggyel történő értékelés. Az ellenőrzés 

formáját minden pedagógus egyénileg dönti el, ennek célja, hogy a tananyagban való 

haladást ellenőrizze. A jeggyel történő értékelés esetén a Kréta naplón keresztül, üzenet 

formájában tájékoztatjuk a tanulókat a számonkérés idejéről és módjáról.  

Az értékelés szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza.  

 

Ellenőrzés és értékelés formái: szóbeli felelet, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, 

gyűjtőmunka, kiselőadás, ppt előadás készítése, házi feladat, órai munka, projektmunka.  

 

Konzultációs óra: a konzultációs órákon lehetőség nyílik a pedagógusokkal személyes 

beszélgetést folytatni, kérdéseket, problémákat vethetnek fel a tanulók.  

 

A felzárkóztató, emelt szintű felkészítő, fejlesztő és szakköri foglalkozások szervezése a 

Kréta Napló felületén feltüntetett időpontokban.  

 

 

  



A tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolattartás rendje:  

• A honlapon és a Kréta naplón keresztül történik, melyet napi rendszerességgel 

kövessenek nyomon a tanulók és a szülők.  

• A diákok a tanárokkal elsősorban a DKT felületen, ennek technikai akadálya esetén a 

tanár által megadott felületeken kommunikálnak, a diákok felelőssége és kötelessége, 

hogy ezeket figyelemmel kísérjék.  

• A diák nem hivatkozhat arra, hogy nem találta meg az internetes platformot, amelyen 

az osztálya már hetek óta dolgozik.  

• A tanárokat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 7:45 és 15:00 

óra között kereshetik a diákok a különböző online felületeken.  

• A munkanapokon 15 óra után, vagy hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a 

következő munkanapon 15 óráig válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban 

csak a tanárok egyéni döntése alapján kaphatnak választ a diákok.  

 

A tanuló kötelessége:   

 A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres 

munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek. 

 Fontos, hogy lehetőség szerint határidőre elkészítse házi feladatait, részt vegyen a 

számonkéréseken, hiszen eredményeit értékelnünk kell. A távolmaradást a tanuló 

köteles osztályfőnökének és szaktanárának jelezni. Az elmaradt tananyagot, 

esetenként számonkéréseket a szaktanárral történő egyeztetés után pótolnia kell.   

 A beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén a szaktanár 

döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap.  

 A tanuló a digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit 

nem teljesíti osztályozó vizsgát köteles tenni, az elmaradt tananyagból.  

 Ez mindegyik tantárgyra vonatkozik, beleértve a készségtárgyakat is.  

 A tanév korábbi, hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a digitális 

munkarend alatt szerzett osztályzatok arányosan számítanak be az év végi osztályzatba.  

 

Digitális tartalmakkal összefüggő fontos szabályok: 

 A Kréta Digitális Kollaborációs Térben, a tanárok, diákok által feltöltött tartalmak, 

illetve az online oktatás keretein belül elhangzottak a tanár, a tanuló saját szellemi 

termékét képezik. Ezek megosztása harmadik személlyel, más digitális (pl. Microsoft 

Stream, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram stb.) és nem digitális 

felületeken szigorúan tilos! 

 Online óra, kontakt óra és konzultációs óra hang-és képanyagának rögzítése a diákok 

számára szigorúan tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő 

rögzítését vagy bármilyen már formában való elmentését, engedély nélküli megosztása 

harmadik személlyel. 

 

 

A szabályzat érvényes a digitális munkarend alatt az iskola minden tanulójára és 

pedagógusára.  
 


