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A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya
Az egyes osztályokra vagy évfolyamokra vonatkozó digitális oktatást az Operatív Törzs rendelheti
el.
A Digitális Házirend a digitális oktatás elrendelésének napján lép életbe és a digitális oktatás
megszüntetéséig tart, és a digitális oktatással érintett tanulókra, szüleikre és pedagógusokra
vonatkozik.
A tanuló jogai
Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz és a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális
oktatás idején az iskolától minden elvárható segítséget megkapjon.
A tanulóknak joga van – a napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási
szünetek idején – a pihenéshez.
Osztályfőnökének jelezheti digitális munkarendben felmerülő nehézségeit.
Amennyiben betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt nem tud részt venni a tanórákon, a
pótláshoz segítséget kérhet szaktanáraitól, osztályfőnökétől és osztálytársaitól.
A tanuló kötelességei
Órarend szerint kapcsolódjon be az online tanórákba, foglalkozásokba, rendszeres munkával
tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének.
Az órákra készüljön fel, határidőre készítse el a házi feladatait.
Az írásbeli és szóbeli ellenőrzésekre, értékelésekre készüljön fel, a dolgozatokat a kijelölt időben
írja meg.
Akadályoztatása esetén jelezze osztályfőnökének vagy szaktanárának a problémát.
Ha bármilyen okból átmenetileg nem tud részt venni a tanórákon, akkor gondoskodik a tananyag
pótlásáról.
A digitális oktatás során a személyiségi jogokra és adatvédelemre vonatkozó előírásokat tartsa be.
Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása feleljen meg az igényes köznyelv
követelményeinek és az iskola közösségi normáinak.
Viselkedésével nem zavarhatja digitális tanulási környezetét, nem akadályozhat másokat a
tanulásban.
A tanórákra szóló belépési jogosultságot nem adhatja át illetékteleneknek.
Ha a szabályok megsértését társaitól vagy idegenektől észleli, akkor ezt osztályfőnökének, illetve
szaktanárának haladéktalanul jelzi.
A tanórák alatt engedély nélkül nem hozhat létre csoportokat.
Az online órák hang- és képanyagának rögzítése tilos.
A tanárok által feltöltött digitális tartalmak, és a tanítás keretein belül elhangzottak az iskola
szellemi termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag engedéllyel történhet.
A digitális oktatás rendje
A digitális oktatásra és a tanulók, gondviselők közötti kapcsolattártásra használt elsődleges eszköz
a KRÉTA E-napló és alkalmazásai (Digitális Kollaborációs Tér).
A KRÉTA E-naplóban a megtartott órák témája, címe és a házi feladatok rögzítésre kerülnek.
A tanórák megtartásához más, az osztályban/csoportban előkészített, és ismert alkalmazás is
használható. Ebben az esetben is a megtartott órák témája, címe és a házi feladatok rögzítésre
kerülnek.
A tanuláshoz a diák saját eszközt (asztali számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) használ.
Indokolt esetben a lehetőségek figyelembevételével az iskolától is kaphat kölcsön IKT eszközt.







A tanulók digitális értékelésének rendje
A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma is a KRÉTA e-napló.
A számonkérések és értékelések rendjét az iskola Házirendje szabályozza. A felelés, dolgozat-,
tesztírás, egyéb feladatok a digitális oktatásban megvalósíthatók, értékelhetők.
Az előzetesen bejelentett számonkérésekre a tanulók a legjobb tudásuk szerint felkészülnek.
Az értékelés eljárás rendjét és szempontjait a pedagógus előzetesen ismerteti a tanulókkal. A
diákoknak az általuk elküldött anyagokról, az elkészített tesztekről visszajelzést ad a pedagógus.
A pedagógus az érdemjegyeket bejegyzi a KRÉTA E-naplóba.

