
Digitális iskolai házirend   

 Kiegészítés a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Házirendjéhez 

 

1. A házirend célja 

 

A digitális házirend célja az online oktatás szabályozása, valamint a tantermen kívüli 

digitális oktatás esetén a munkarend meghatározása. A házirend kiegészítése az oktatás 

zavartalan megvalósítását szolgálja a digitális munkarend idején. 

 

2. A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya 

 

o A Digitális Házirend a Pápai Petőfi Sándor Gimnázium Házirendjének a kiegészítése, 

amely digitális oktatás idején hatályos. 

o A Digitális Házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, 

pedagógusra a digitális munkarend időtartamára. 

o Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő 

tevékenységekre vonatkoznak, amelyek az iskola digitális oktatási rendszerében 

valósulnak meg. 

o Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók 

törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

 

3. A digitális oktatás során használt eszközök, felületek 

 

o asztali számítógép/laptop és/vagy 

o tablet, okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A 

feladatok elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott.) 

o internetelérés 

o e- Kréta 

o a szaktanárok által a tanulókkal megismertetett és bejáratott egyéb alkalmazások 

o mikrofon 

o A digitális munkarend idején iskolánkban az információátadás hivatalos felülete az e-

Kréta felülete.  

o A tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat színteréül  a Google Classroom felülete 

szolgál. A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a 

hatékony együttműködést pedagógusok és a diákok között.  

o Az online órák a Zoom felületén zajlanak. 

 

Amennyiben valamely tanuló nem rendelkezik informatikai eszközzel, a különleges helyzetre 

való tekintettel az iskola a fenntartó Pápai Tankerületi Központ jóváhagyásával  informatikai 

eszközt biztosít. Az eszköz átvételéről a tanuló vagy törvényes képviselője köteles átadás-

átvételi elismervényt aláírni, melyben az átvevő igazolja, hogy az eszközt hiánytalanul és 

működőképesen átvette, és azt a különleges helyzet megszűnésével visszaszolgáltatja. Valamint 

kijelenti, hogy az eszközben bekövetkezett sérülésért vagy az eszköz elvesztéséért felelősséget 

vállal. Ha meghibásodást tapasztal, azt mielőbb jelezni köteles az átadó személynek, vagy az 

iskolai rendszergazdának. A számítógépen tárolt saját tartalmakért felelősséget az intézmény 

nem vállal, a leadás után ezek törlésre kerülnek. 

 

 

 



4. A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
 

o A munkavégzés mindenkinek otthon, az órarend szerinti napokon, a kialakított 

csengetési rend szerint történik. 

o Az online tantárgyi órák a tanév elején kialakított órarendnek megfelelő időpontban 

vannak.  

o Az online tanórák időtartama 40 perc. (Zoom)  

o Az online órákon a tanuló köteles részt venni, amennyiben ez nem lehetséges, a 

diáknak ezt indoklással együtt / szülői kikérővel előre jeleznie kell szaktanárának.  

o Amennyiben a tanuló két alkalommal úgy mulaszt az online óráról, hogy azt 

tanárának nem jelezte, és mulasztását igazolni nem tudja, a második alkalom 

után elégtelent kap órai munkájára.   

o A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése 

és támogatása a Google Tanterem alkalmazásban történik. 

o A KRÉTA e-naplóban kizárólag a folyamatos haladáshoz szükséges tanóra címeket 

közöljük. A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma a KRÉTA e-napló. 

o Az iskola vezetősége figyelemmel kíséri a tanítás-tanulás folyamatát. 

o A Classroom rendszerben csoportot kizárólag tanár hozhat létre. 

o Amennyiben – valamilyen oknál fogva – a tanuló nem készül el határidőre a feladattal 

(pl. betegség), mindenképpen jelezze a pedagógusnak még a határidő lejárta előtt. 

Közösen beszéljék meg a pótlás lehetőségét, módját. 

 

 

5. A tanulók jogai 
 

o Joga van a rendkívüli oktatási időszak munkarendjének megismeréséhez. A 

munkarendet a szaktanár, illetve az osztályfőnök ismerteti, és minden érintett oktató 

dokumentálja a Kréta naplóban.  

o Joga van, hogy képességeinek megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

o A tanuló jogait úgy érvényesítheti, hogy azzal mások jogait ne sértse. 

o Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása legjavának 

bizonyításához. 

o Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a 

digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden 

segítséget megkapjon. 

o Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére 

o Minden tanulónak joga van kérdésfeltevéshez, javaslattételhez, de csak szervezett 

keretek között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való jogát, 

emberi méltóságát ne sértse. 

o A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak és az oktatási 

folyamat valamennyi résztvevőjének joga van a – napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és 

ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló – pihenéshez. 

 

6. A tanulók kötelességei 

 

o A tanuló kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba,  

o rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi 

kötelezettségének,  

o felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait, az írásbeli számonkéréseket elkészítse, a 

dolgozatokat, teszteket megírja. 



o Akadályoztatása esetén köteles jelezni az osztályfőnöknek, és a tananyagot pótolni 

köteles, 

o Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztás igazoltnak számít, ha: 

a) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) beteg volt és ezt 1 héten belül igazolja, 

c) távolmaradást állami hivatal igazolja 

o Amennyiben a tanuló elkésik az online tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés 

tényét, a késés tényét, idejét rögzíti. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, 

és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási 

óráról történő hiányzásnak minősül. 

o A különböző formákban megvalósuló beszámoltatás/ feladatbeküldés három 

alkalommal történő elmulasztása/ késése esetén a szaktanár döntése alapján a tanuló 

órai munkavégzésére elégtelen érdemjegyet kap. 

o Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be. 

A diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben kommunikáljon, kulturáltan 

viselkedjen. 

o Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási célra 

használja. 

o Önállóan, engedély nélkül nem hozhat létre csoportokat! 

 

7. A pedagógusok jogai és kötelességei a digitális oktatás során 

 
o  Az iskola a Google Tanterem rendszerét, valamint a Zoom felületét választotta az 

iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat színteréül.  

o A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása az iskola online rendszerében történik (Google Tanterem, 

KRÉTA-napló) 

o Működő közösségi csoportok (osztály-tantárgyi csoport, Facebook) oldalai nem 

használhatók a tananyag kiadására. 

o Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet, a feladat beadási határideje NE 

előzze meg a tanítási órát. 

o  A tananyagnak továbbra is a tanmenetben foglaltak szerint a tanulók életkorához, 

képességeihez kell igazodnia – a tanárok szükség szerint tanmeneteiket módosíthatják. 

o A pedagógus kötelessége, hogy feltöltse a szükséges anyagokat, ezt megteheti napi vagy 

heti bontásban 

o A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon és időben, azaz 

hétköznap 8.00-tól 16.00-ig tart. 

o A kiadott feladatok leadási határidejét mindig a jelenítsék meg a szaktanárok, mert így 

informatív a diákoknak. 

o A diák kapjon visszajelzést a beadott feladatokkal kapcsolatosan a 

szaktanártól. 

o Ha a tanuló a kötelező online órán nem vesz részt, a szülőt a szaktanár/osztályfőnök a 

Krétán keresztül értesíti. 

o A témazáró dolgozatokat, teszteket a diák a kijelölt időpontban írja meg.  

o  A pedagógusok megjelölik a feladatok beadási határidejét. Ezeket a határidőket be kell 

tartani minden tanulónak. 

o A pedagógusok a feladatok elvégzésére, a beadandók megoldására elegendő időt adnak. 

o A pedagógusok törekednek arra, hogy arányos legyen a feladatterhelés a tantárgyak 

között, ehhez szükséges az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése 



o A szaktanárok a tananyagok feldolgozásához segédanyagokat, gyakorló feladatokat 

biztosítanak. 

o A pedagógusok egyéni/ kiscsoportos  konzultációt, felzárkóztatást az iskola épületében 

indokolt esetben tarthatnak, a tanulókkal előre egyeztetett időpontban. 

o A pedagógusok a kötelező érettségi tárgyakból hetente minimum egy online órát 

tartanak, a kis óraszámú (heti 1-2 órás) tárgyakból minimum kéthetente egyet, de a 

szaktanár belátása szerint határozhatja meg az online órák számát. 

o Péntek 18 óra és hétfő 8 óra között sem feladatot kiadni, sem feladatot bekérni nem 

lehet. 

o A pedagógusnak is joga van a – napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, 

valamint a tanítási szünetek idejére szóló – pihenéshez. A tanár munkaidőben érhető el 

egyéni problémákkal kapcsolatban: hétfőtől péntekig 8:00- 16:00-ig. A tanulók 

megkeresésére, üzeneteire a munkaidőn túl nem köteles válaszolni. 

 

 

8. A digitális számonkérés rendje 
 

o A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit 

figyelembe véve - számot kell adni tudásáról. 

o Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal - és ezt kellően nem tudja 

indokolni - az a tanuló értékelésében megjelenik. 

o Az osztályfőnökök folyamatosan tájékozódnak a szaktanároktól az osztályukba járó 

gyerekekről, a szaktanárok visszajelzést küldenek az osztályfőnököknek 

o A számonkérések és értékelések rendjét az iskola házirendje szabályozza. 

o A számonkéréseket egyértelműen és időben jeleznie kell a pedagógusoknak. Az 

értékelés szempontjait előzetesen ismertetnie kell. 

o A pedagógusok a megadott határidőt követően a beadott munkáról visszajelzést adnak. 

o Szükség esetén, indokolt esetben a pedagógusnak joga van a kiscsoportos számonkérést 

a járványügyi szabályok betartásával (max. 10 fő/ terem) az iskolában megszervezni. 

 

 

9. A Digitális oktatással összefüggő személyiségi jogok, adatvédelmi előírások 

 

o Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi 

dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való 

jogát. 

o Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni, valamint 

nyilvánossá tenni szigorúan tilos! (A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal 

való önrendelkezési jog alapján az érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása 

nélkül nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, 

ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.) 

o A tananyagátadás során feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül 

elhangzottak az iskola vagy egyes pedagógusok szellemi termékét képezik. Ezeket más 

digitális és nem digitális felületeken nem oszthatja meg a tanuló/szülő. 

o Értekezletek / online órák hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára 

szigorúan tilos, kizárólag engedéllyel történhet!!! Ebbe beleértendő a 

képernyőképek készítése, telefonnal történő rögzítése vagy bármilyen más 

formában való elmentése. Ennek megszegése minden esetben igazgatói szintű 

fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól.  
 



 

 

 

 


