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A digitális házirend kiegészítés célja, a solymári Hunyadi hagyományos oktatási formáinak 

kiegészítéseként a digitális online oktatás  szabályozása, valamint távoktatás esetén a 

munkarend meghatározása. 

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

pedagógusra  a digitális oktatás alkalmazásakor. 

A digitális házirend az iskolai házirend kiegészítéseként jött létre, nem külön dokumentum, 

tehát az összes, az iskolai házirendre vonatkozó szabályozás érvényes a digitális házirendre is. 

Tartalma a házirend módosítására vonatkozó törvényi szabályoknak megfelelően bármikor 

módosítható a felek együttes elfogadásával. 

 

Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, történő online tevékenységekre vonatkoznak, 

amelyek az iskolai Google Classroom rendszerében, ill. 1-3. osztályig ZOOM és MEET 

programmal valósulnak meg. 

 

 

A digitális oktatás módja 

A digitális oktatás platformja, 4-8. osztályig a Google Classroom Ennek a rendszernek 

az  elemein tesszük kötelezővé a digitális oktatást: 

 elektronikus levelezéshez az iskolai e-mail címet, 

 tananyagok és egyéb állományok tárolására, megosztására a Google Drive-ot, 

 feladatok kiosztása a Google Tantermet, 

 videokonferenciához a Google Meet-et kell használni. 

A Google Tanterem online felületén kívül küldött tananyag a tanulótól nem kérhető számon. 

Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszere csak és kizárólag tanulási célra használható. 

1-3. osztályig a tananyagot a Kréta felületen keresztül teszik közzé a tanítónénik. A tanórákat 

online a ZOOM rendszerben tartják.  

Bontott óráknál a Meet mellett a ZOOM rendszerben is lehetnek órák.  

 

Digitális oktatás szabályai 

 

Amennyiben nincs személyes órai találkozásra lehetőség, az alábbi tárgyak kivételével (rajz, 

technika, testnevelés, nemzetiségi tánc) az össz. óraszám 80%ban a kontaktórák az elvártak. 

Minden tájékoztatás és feladat hétfőtől péntekig 8-16 óra között küldhető el a tanulókhoz és a 

viszontválasz is ebben az időintervallumban várja el a szaktanár. 

 

Teljes digitális oktatás esetében az órarend módosulhat, erről minden érintett hivatalos 

tájékoztatást kap.  

Minden tantárgy esetében a tanmenet követelményrendszere az irányadó.  



A digitális tananyagok feltöltése, számonkérése is igazodjon a digitális órarendhez.  

Az élő kapcsolatos kontaktórákat mindenki az órarend alapján tartja.  

Az a tanuló, aki otthonában nem rendelkezik a digitális munkarendhez szükséges eszközökkel 

vagy interneteléréssel a járványügyi intézkedések betartása mellett iskolába járással igénybe 

veheti az iskola eszközeit, valamint igényfelmérés után igyekszünk biztosítani számára IKT 

eszközt. Amennyiben a technikai feltételek ezt nem teszik lehetővé, a tanulónak feladatai 

teljesítéséhez alternatív megoldást kell felajánlani. 

 

 A pedagógusok munkavégzése iskolán kívül, a pedagógus otthonában történhet, 

amennyiben rendelkezésre áll a digitális oktatáshoz szükséges minden feltétel 

(számítógép, internethozzáférés). 

 Amennyiben nincs módja otthonában végezni nevelési-oktatási feladatát, akkor az 

iskola mindennap 8:00-16:00 óráig rendelkezésére áll. 

 Ha tanulókra kell felügyelni, mert be kell jönniük az iskolába, akkor azokat a kollégákat 

bízza meg a vezetés a felügyelettel, akik tantárgyának jellegzetességéből adódóan 

kevesebb a terhelése. 

 Benntartózkodás alól digitális tanítás során minden esetben mentesülnek a 

veszélyeztetett kollégák, azaz a 60 év fölöttiek, és a krónikus betegek (pl.: cukorbeteg, 

asztmás, immunhiányos betegek). 

 Amennyiben a tanár beteg, nem képes ellátni feladatát több mint két hétig, akkor a 

vezetés gondoskodik a helyettesítéséről. 

 A digitális munkarend alatt a tanulók hiányzását nem kell beírni, üresre kell állítani a 

KRÉTA rendszerben 

 

 A tanórák haladási ütemét a KRÉTA rendszerben  rögzíti a szaktanár. Digitális házi 

feladat és/vagy tananyag feldolgozását is szintén a Krétában kell a szaktanárnak 

rögzítenie. 

 A digitális tananyagok biztosíthatók egy hétre előre is 

 A dolgozatírás és bejelentés szabályai megegyeznek a házirendben foglaltakkal. 

 Minden iskolai tanulót megillet a pihenéshez való jog, a tanárok a másnapi feladatokat 

kizárólag időzítve adhatják ki, mely legkorábban másnap reggel 8-kor jelenhet meg a 

diák számára. A diákok 16 óra után és hétvégén is tehetnek fel kérdést szaktanáruknak, 

de a tanárok azokra a leghamarabb legközelebbi munkanap válaszolhatnak, 

 A 16 óra után kiadott házi feladatot a tanár a másnapi órán nem kérheti számon, csak az 

azt követő tanórán.  

 Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet. 

  

A távoktatás elrendelése esetén az oktatás rendje 
 

 Az órarend szerinti órák tananyagtartalma arányosan kerül átadásra az online oktatás 

során, valamint az egyéb, egyénileg feldolgozandó tananyagokban. 

 az élő, online órák egészkor kezdődnek. Első óra 8 órakor, 6. óra 13 órakor 

kezdődik. 

 az órák maximum 40 percesek lehetnek. 

 Azoknál a tantárgyaknál, amelyekből nem tart a szaktanár élő órát, a tananyagot és a 

feladatokat/beadandókat a diákok számára közzé teszi  az adott óra órarendben szereplő 

kezdetéig, vagy az adott nap reggelén. 

 A beküldött feladatok javítására 10 munkanap áll a pedagógusok rendelkezésére. 

 A kiadott feladatok határidőre történő beküldése kötelező, annak elmulasztása 

elégtelent vonhat maga után. 



 

AMI digitális oktatás módja: 

 Az órák, osztályzatok, hiányzások, házi feladatok és egyéb beírások 

elsődleges platformja a KRÉTA elektronikus napló. 

 A tanári kapcsolattartásra a Messenger felületet részesítjük előnyben, ahová 

minden kollégát felvettünk, így a lehető leggyorsabb az információ áramlása.  

 A napi zenei nevelésre, a tanórák online térben való megvalósulására, a 

tanárok számára szabad kezet biztosítunk. Mindenki a maga által kedvelt és 

ismert platformot használhatja az online zeneórák megtartására. Eddigi 

tapasztalataink szerint a következő chat programok segítségével 

kommunikálnak tanáraink:  

 Messenger,  

 Viber,  

 Skype,  

 Google Hangouts, 

 Zoom. 

Távoktatás elrendelése esetén az oktatás rendje: 

A digitális oktatás rendje megegyezik a Krétában megtalálható órarenddel. 

 Azoknál a tantárgyaknál, amelyekből nem tart a szaktanár élő órát, a tananyagot és a 

feladatokat a Kréta felületen teszi közzé adott óra órarendben szereplő kezdetéig, vagy 

az adott nap reggelén. 

 

  

Távoktatás alkalmával az élő online órákra vonatkozó szabályok, személyiségi jogok, 

adatvédelmi előírások 
 

 Az élő online órákon a részvétel kötelező, de a tényleges részvételt osztályzattal nem 

lehet minősíteni. A távoktatás élő óráiról való hiányzás esetén, az órai munka feladatait 

a diáknak pótolnia kell a kommunikációs platformon történő benyújtással, a 

szaktanárral egyeztetett módon. 

 Az online kontaktórai hiányzás nem jelent felmentést az ott hallott ismeretek 

 tananyagban történő alkalmazása, illetve a számonkérés alól. 

 Az alapvető udvariassági formák az online tanítás alatt is betartandók: öltözet, köszönés, 

szólásra jelentkezés, udvarias és szabatos fogalmazás az üzenetek esetében.  

 A kontaktórák esetében a hangot tanári felszólításra a technikai feltételek mellett be kell 

kapcsolni és a feltett kérdésre a tanulónak válaszolnia kell.  

 Az élő online órákról való indokolatlan távolmaradás esetén  a normál tanítási rendre 

vonatkozó szabályok érvényesek 

 Amennyiben a diák előre tudja, hogy valamilyen ok miatt nem tud részt venni az 

oktatásban, ezt a szülő köteles előre jelezni az érintett tanároknak illetve az 

osztályfőnöknek. 

 A tanuló pontosan lépjen be az online órákra. 

 Az online óra vezetője a pedagógus, az óra rendjét ő határozza meg (pl. kamerák 

bekapcsolása, mikrofonok be- és kikapcsolása, feladatmegoldás). Ha a tanuló részt vesz 

az órán, de objektív okból nem tud eleget tenni a tanár óra szervezéssel kapcsolatos 



kérésének (pl. kamera vagy mikrofon használata), ezt üzenetküldéssel jelezze a 

tanárának. 

 Ha a szaktanár a szülőtől/tanulótól/osztályfőnöktől információt kapott arról, hogy 

valamilyen ok (pl.:technikai, betegség, családi probléma) miatt ideiglenesen nem tud 

részt venni egy tanuló a digitális oktatásban, segítse a tanuló felzárkózását, jelöljön ki 

számára méltányos határidőt a feladatai teljesítésére. 

 Az élő órán az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, 

továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket. Az online tanórák hang-

és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye nélkül tilos, beleértve 

képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen más formában 

való elmentését. 

 A digitális oktatás során feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül 

elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag 

az érintett felek írásos engedélyével történhet. 

 

Egyéb rendelkezések a távoktatás elrendelése esetén 
 

 Az osztályfőnök kísérje figyelemmel az osztálya motivációs szintjét, tanulmányi 

eredményeit a digitális oktatás idején is.- Segítse a kommunikációt a tanulók, a szülők 

és a szaktanárok között. Ha a tanuló nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, vegye 

fel a kapcsolatot a tanulóval, a szüleivel, szükség esetén az intézmény vezetőjével. 

 A diák kötelessége, hogy a beadandókat, tananyagokat a szaktanár által megadott 

határidőig elvégzi/leadja, amennyiben ennek megszervezése/nyilvántartása nehézséget 

okoz, azt jelzi az osztályfőnök/szaktanár felé. 

 A tanárokat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 8:00 és 16:00 

óra között kereshetik a diákok az online felületen. A munkanapokon 16 óra után, vagy 

hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a leghamarabb a következő munkanapon 

válaszolhatnak, ennél korábbi időpontban csak a tanárok egyéni döntése alapján 

kaphatnak választ a diákok. 

. 

Az iskolapszichológus segítségére online formában is számíthatnak tanulóink. 

Telefon és e-mail ügyelet  
A kialakult helyzetre tekintettel az intézmény segítséget nyújt a diákok és a szülők számra a 

digitális tanítás zavartalan biztosítása érdekében. A szülők és a tanulók telefonon, e-mail és e-

Krétán keresztül is segítséget kérhetnek kollégáinktól.  

Telefon: 06-26-560-811naponta 8:00 - 14:00 óra között hívható.  

E-mail: titkarsag.solymar@gmail.com 

Belső ellenőrzés 

Az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek heti rendszerességgel ellenőrzik a 

Kréta felületet, illetve 3-8. évfolyamon a Google Classroom tantermekben is nyomon követik 

az oktatást.  

Intézményvezetői kapcsolattartás  

Az iskola vezetője szükség esetén tájékoztatást ad a nevelőtestület számára a kialakult 

helyzetről, a rendkívüli helyzetből adódó feladatokról, a folyamatban lévő ügyekről.  



Az intézményvezető:  

 rendszeresen tájékoztatja a munkaközösségek vezetőit a koordinálást igénylő 

feladatokról;  

• igény szerint rendelkezésére áll minden munkanap minden kolléga számára,  

• és segíti, kezeli az egyéni problémákat, eseteket, felvetéseket. 

Értekezletek - e-értekezlet  

Az értekezletek egyik különös formája iskolánkban az e-értekezlet. Az e-értekezlet 

szervezése az intézményvezető-helyettesek feladata. Minden héten írásban, e-mail 

formájában eljuttatja az iskolavezetés a legfontosabb heti információkat a kollégáknak. 

A pedagógusok kötelesek az e-értekezlet tárgyú e-mailt még az érkezés napján elolvasni, 

amennyiben az munkaidejükben érkezik, hogy biztosított legyen a megfelelő 

információáramlás. 

A szervezeten kívüli információáramlás  

 

Szervezeten kívüli információáramlás a másodlagos partnerekkel való kommunikáció, 

amelynek célja az intézmény sikeres működéséhez szükséges információk megszerzése, 

nyújtása.  

 Fenntartóval történő információáramlás  
A fenntartótól érkező bármely információról a vezetés köteles tájékoztatni az érintett 

kollégákat. Adatszolgáltatás esetén a vezetés kérésére bármely kolléga köteles adatot 

szolgáltatni. 

Az intézményvezető részt vesz a Tankerület vezetője által összehívott értekezleteken. Az ott 

elhangzottakról tájékoztatja az iskola érintett dolgozóit szóban vagy írásban az intézmény 

működésével kapcsolatban. 

Higiéniás szabályok  

A legfontosabb higiéniás feladat: az intézmény folyamatos fertőtlenítése. 

 Bárki (látogató, alkalmazott) érkezik az intézménybe a szükséges előírásokat (kézmosás, 

fertőtlenítőszer használata) köteles betartani. Távozása után az intézmény köteles fertőtleníteni 

mind a látogató által használt helyiséget, mind a használt eszközöket.  

Ebben az időszakban csak azon tanuló tartózkodhat az intézmény területén, aki otthonában nem 

rendelkezik a digitális munkarendhez szükséges eszközökkel vagy interneteléréssel. Egyszerre 

1 tanteremben maximum 5 fő tartózkodhat. Egyéni vagy kiscsoportos (maximum 5 fő) tanulás 

esetén a teremben egymástól a lehető 2-3 méter távolságot kell tartani. A használt tantermet, 

annak bútorzatát és a használt eszközöket fertőtleníteni kell, majd szellőztetést követően mehet 

új csoport vagy egyén a terembe. 

 


