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A digitális házirend megalkotását a Kormány által 2020. március 13-án kihirdetett digitális tanrend 

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata tette szükségessé, és a Házirend szerves részét képezi.  

A digitális munkarend bevezetésével a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola és a Görömbölyi 

Tagiskolája megkezdte az átállást a digitális oktatásra. Az iskola egységesen a KRÉTA rendszert és a 

Google Classroom felületét is használja az iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási 

folyamat színteréül. A rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a 

hatékony együttműködést az pedagógusok, diákok és szülők között.  

A digitális iskolai házirend célja 

1. A digitális iskolai házirend a meglévő házirend kiegészítése a digitális oktatás működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja.  

2. A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség növelését 

szolgálják az online térben.  

A házirend időbeli és térbeli hatálya 

1. A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a 

digitális munkarend idejére. 

2. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.  

3. Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online 

tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak, amelyek az iskolai KRÉTA és GOOGLE 

CLASSROOM rendszerében valósulnak meg.  

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások 
- asztali számítógép/laptop 

- internetelérés 

- iskola által biztosított tanulói e-mail cím 

A digitális iskola működési rendje 
1. A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a 

pedagógusok, a tanulók, a szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat 

hatékonyságát.  

2. Az új felület megismerése pedagógus, diák, szülő számára is fontos és időigényes feladat.  



   
   

 
 

3 

3. Feladat, hogy napi rutinná váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, hogy 

napi szinten, órarend szerint foglalkozzanak a feladatokkal a diákok, így nem torlódnak fel a 

feladatok  

4. A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején:  

 Napi szinten történő belépés a KRÉTA és a GOOGLE CLASSROOM felületére  

 a pedagógusok által megadott tananyagrészek feldolgozása, a beadandó feladatok 

elvégzése 

 a pedagógusok visszajelzésének, értékelésének megtekintése. 

 online tanórán való részvétel 

5. Minden tanuló saját otthonában vesz részt a digitális oktatásban. 

 Hibrid oktatás során a megjelölt és egyeztetett tanórákon (kontaktnapokon) kötelező 

a személyes jelenlét illetve részvétel 

6. Azon diákok számára, akik nem rendelkeznek az otthoni digitális oktatáshoz szükséges 

eszközökkel, az intézményből korlátozott mennyiségben kölcsönözhetnek laptopot vagy 

tabletet. A kölcsönzés feltételei külön mellékletet képeznek. 

 Azon tanulók, akik a korlátozott készlet miatt nem tudtak számítógépet kölcsönözni, 

papír alapon vehetik fel és adhatják le a feladatokat. Heti rendszerességgel kerül 

kihelyezésre és begyűjtésre az iskolában meghatározott átadó ponton. 

7. A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA-napló; a 

tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót. 

Google Classroom: tanulói feladatok 
 Diák bejelentkezése gmail.com felületről 

 Felhasználónév: generált felhasználónév (pl. minta.miklos@gorombolyiiskola.hu) 

 A felhasználónévbe kötelező beírni a @-tól kezdődő részt is, azaz teljes felhasználónevet kell 

írni. 

 Amint a tanár létrehozza a kurzust, és meghívja vagy felveszi a kurzus tanulói közé a diákot, - 

amiről e-mailben kap értesítést - látszani fog számára a kurzus.  

 A kurzusra való meghívást követően belép az adott kurzusra, ahol megtalálja a falon az összes 

közzétett információt.  

mailto:minta.miklos@gorombolyiiskola.hu
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Digitális iskolai napirend 
1. A digitális tanrend ütemezésében épít a nappali rendszerű munkarendre. A feladatok kiadása 

valós időben aznap történik, amikor a diáknak a szaktanárral a nappali munkarendű órarend 

szerinti tanórája lenne. 

2. Tanítási napokon minden tanulónak kötelező belépnie a GOOGLE CLASSROOM felületére, a saját 

osztályába. 

3. Az online tanórák valós idősávban, órarend szerint történnek. A diák az online órákon köteles 

részt venni. A hiányzásokat a pedagógus a KRÉTA naplóban a nappali munkarendben előírt 

módon vezeti.  

4. A tanuló jelzi a CLASSROOMBAN annál a csoportnál, ahol a pedagógus a feladatot kiadta, hogy 

megkapta a feladatot. A jelzés módja lehet egy hozzászólás vagy emoji használata. Fontos, 

hogy ezt a jelzést akkor tegye meg a tanuló, ha valóban elolvasta a feladatot. 

5. Azok a tanulók, akik 3 alkalommal nem jelennek meg az online digitális tanulási térben, nem 

küldik vissza a kiadott feladatokat, igazolatlan órát kaphatnak.  

6. Az osztályfőnök jelez a szülőnek a KRÉTA naplóban, amennyiben a tanuló nem jelenik meg a 

tanítási napokon. 

7. A hiányzást a nappali munkarendben megszokott módon (Házirendben leírtak) jelenti a szülő. 

Valós idejű online órák minimális heti óraszámai: 
Tantárgy Heti minimális óraszám: 

Magyar nyelv: 1 óra 

Irodalom: 1 óra 

Angol nyelv: 1-4 évfolyamon: 1 óra 

5-8 évfolyamon: 2 óra 

Matematika 2 óra 

 

A feladatok 
1. A pedagógus által megjelölt feladat beadási határidőt minden tanulónak be kell tartania, és 

igyekeznie kell a legjobb tudása szerint elkészíteni  

2. A pedagógusok törekednek arra, hogy egyenletes legyen a leterhelés. 

3. A pedagógusok a feladatok elvégzésére elegendő időt adnak.  

4. A pedagógusok a tananyagok feldolgozásához projektfeladatokat, gyakorló feladatokat, 

segédanyagokat biztosítanak.  
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5. A számonkérések módjától (témazáró, röpdolgozat, stb.) és időpontjáról egyértelműen és 

időben tájékoztatja a pedagógus a tanulókat a KRÉTA rendszeren keresztül.  

6. Visszajelzések a feladatokról 

 A pedagógusok a beadott munkákról visszajeleznek a tanulóknak: azt egyénileg 

szövegesen és/vagy osztályzattal értékelik.  

 A tanuló által küldött képanyagokat a projektfeladat folyamatát bemutató képeket, 

videókat a pedagógusok az intézmény adatvédelmi szabályzata szerint (bizalmasan) 

kezelik.  

 Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógus jelez a 

tanulónak a Classroomban, majd újabb határidőt jelöl meg. Amennyiben nem teljesíti a 

tanuló a feladatot az új határidőig, és a hiányzását sem igazolja, az órája igazolatlannak 

minősül. A tantárgyi követelményeket nem teljesítette.  

 Ha a tanuló nem adja be a feladatokat a kijelölt határidőig a pedagógus jelez az 

osztályfőnöknek, és a szülőnek a Kréta naplóban.  

 Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis nem tesz eleget 

a tantárgyi követelményeknek, az osztályfőnök jelez az igazgatónak, aki felszólítja a tanulót 

tanulmányi kötelességeinek a teljesítésére.  

 Papíralapú feladatok heti rendszerességgel kapnak és adnak ki a pedagógusok. A beadott 

feladatokat egy hét „pihentetés” után kezdik meg feldolgozni és javítani a szaktanárok, 

pedagógusok. „Pihentetésre” az esetleges vírusmentesítés miatt van szükség. 

A pedagógus és a diák közötti kommunikáció 
- A tanítási-tanulási folyamat a GOOGLE CLASSROOM felületén valósul meg. Itt a diákoknak 

lehetőségük van segítséget kérni, konzultálni. Feltehetik a tananyaggal, feladatokkal 

kapcsolatos kérdéseiket a pedagógusoknak.  

- Ha a tanuló egyéni konzultációt szeretne, ezt jelzi a pedagógusnak. Ebben az esetben 

kétszemélyes konzultációra kerül sor a használt csatornákon. Szükség esetén személyközi 

kommunikációra kerül sor hibrid oktatási forma alkalmazásával.  

- Elvárás a CLASSROOM felületén, hogy mindig kulturáltan, méltó módon nyilvánuljon meg a 

tanuló. Olyan üzenetet fogalmazzon meg, ami nem sértő, bántó.  

- Amennyiben a tanuló nem készül el az adott feladattal a kiírt határidőig (pl.betegség miatt), 

mindenképpen jelezze az osztályfőnöknek. Közösen beszéljék meg a pótlás lehetőségét az 

adott pedagógussal. 
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A pedagógiai testület határozata 
A pedagógiai testület és a diákönkormányzat a digitális házirendet a 2020. október 16-án megtartott 

online értekezleten megtárgyalta és egyhangúan elfogadta. Hatályba lépésének időpontja: 2020.10.20. 

 

 

Miskolc, 2020. 10. 20. 

 

                       

       -------------------------------------- 

                                                                                                             intézményvezető 

 

 

 

 

 



 
 

1. számú mellék let 

Nyilatkozat 
digitális eszközök otthoni rendelkezésre állásáról 

 

Tanuló neve: ________________________________                         osztálya: ______________  

 

Alulírott, fent nevezett tanuló szülője/gondviselője 

szülő neve:  _________________________________                sz.ig.száma: __________________  

szülő adatai: 

- születési név:  __________________________________________________  

- születési hely:  __________________________________________________  

- születési idő:   __________________________________________________  

- anyja neve:  __________________________________________________  

nyilatkozom az alábbi tényekről, és aláírásommal igazolom, hogy az általam megadott adatok a 

valóságnak megfelelnek:  

1. Rendelkezem otthoni környezetben egy laptoppal vagy asztali számítógéppel, mely tanulási 

időszakban (a tanuló órarendjének megfelelően) a gyermekem rendelkezésére áll, azt tanulási 

céllal 

használhatja:                                                                               IGEN                          NEM 

 

2. Rendelkezem az eszközön internethozzáféréssel:        IGEN                          NEM 

                                                                                                          (a megfelelő válasz aláhúzandó) 

2020. október ……. 

 

 

 ……………………………………………………… 
 szülő/gondviselő aláírása 


