
INTÉZMÉNYI INTÉZKEDÉSI TERV 

Digitális házirend, amely a tantermen kívüli, digitális oktatás elrendelése 

esetén lép hatályba. 

 

Az eljárásrend célja, hogy szabályozza a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és 

Gimnáziumban folyó tantermen kívüli, digitális munkarendet.  

Intézményünk az Office 365 rendszerét, azon belül a OneNote és a Microsoft Teams, 

valamint az Outlook felületét választotta az iskolai kommunikáció, tananyagátadás valamint a 

tanítási-tanulási folyamat színteréül. 

Ez a felület sokoldalú lehetőséget biztosít a hatékony együttműködésre pedagógusok, 

diákok és szülők között. 

Az intézkedési terv kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, 

pedagógusra a digitális munkarend időtartamára. 

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

tevékenységekre vonatkoznak, amelyek az iskola digitális oktatási rendszerében valósulnak 

meg. 

 

1. A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások 

 
- asztali számítógép / laptop 

- tablet, okostelefon (a feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközön is) 

- inernetelérés 

- Office 365 iskolai fiók elérése 

 

2. A tanulók jogai és kötelezettségei 

 
2.1 Az oktatási folyamat minden résztvevőjének digitális, online magatartása, beszéde, 

megnyilvánulása feleljen meg az igényes köznyelv normáinak.  
2.2 Viselkedésével nem zavarhatja digitális tanulási környezetét, nem sérthet másokat. 
2.3 A digitális oktatás folyamán fellépő akadályoztatását annak bekövetkezésekor 

szaktanárának, osztályfőnökének jeleznie kell. 



2.4 A tanulónak a tanítási napokon minden tanórára kiterjedően ellenőriznie kell a 

követelményeket. 

2.5 Tantárgyanként visszajelzést kell adnia a feladat elolvasásáról a csoportokban. 

2.6 Amennyiben a gyermek a szülővel együtt használja a felületet, és a szülő munkavégzése 

miatt később tudnak belépni a csoportba, akkor a szülő előre tájékoztassa erről az 

osztályfőnököt. 

2.7 A feladatok beadási határidejét be kell tartania minden diáknak. 

2.8 Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógus az e-naplón 

keresztül jelez a szülőnek (hiányzó házi feladat jelöléssel).  

2.9 Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot, vagyis rendszeresen nem teljesíti 

a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez az intézményvezetőnek, aki felszólítja a 

tanulót a tanulmányi kötelességei teljesítésére. 

2.10 Betegség esetén a diák jelez a pedagógusnak, és közösen megbeszélik a pótlás 

lehetőségét, módját. 

 

3. Digitális iskolai napirend 

 
3.1 Nem célunk a gyermekek egész napos gép elé ültetése. 

Az oktatást úgy szervezzük, hogy a pedagógusoknak – a valós idejű online jelenlétet igénylő 

konzultációk kivételével – minden tanítási napon legkésőbb 10.00-ig közzé kell tenniük az 

órarend szerinti aznapi tananyagot. 

3.2 Az osztályfőnökök továbbítják saját osztálycsoportjuk számára a hetente frissülő online 

órarendet, melyben - a szaktanárokkal egyeztetve - feltüntetik az adott tanórára vonatkozó 

információkat ( online óra, szabad időbeosztással feldolgozandó tananyag, teszt stb.). 

3.3 Fontosnak tartjuk az online konzultációkon való részvételt a diákok fejlődésének 

elősegítése és támogatása céljából. 

3.4 Az interaktív kommunikáció valóságosabb tanulásélményt teremt. A jelenléti órák előnyei, 

hogy a tanuló azonnal választ kap a felmerülő kérdésekre, ezért kérjük a diákok aktív 

részvételét. 

 

 

 

 



4. Számonkérés 

 
4.1 A számonkérések és értékelések rendjét az iskola házirendje szabályozza. 

4.2 Fontosnak tartjuk, hogy maradjon reális az a feladatmennyiség, amely a tanulók számára 

kiadásra kerül.  

4.3 Ezzel párhuzamosan az értékelés megtervezésénél is lényeges, hogy teljesíthető terhet rójon 

a diákokra, és fejlődésre inspiráló visszajelzést biztosítson a tanulónak. 

4.4 Az értékelés módszerei szerint lehet élő (valós idejű) vagy időben késleltetett beszámoltatás 

(teszt, prezentáció, projektmunka stb.), mely támogatja a gyakorlást és a számonkérést is. 

4.5 Az F2 e-naplóban kizárólag a folyamatos haladáshoz szükséges tanóra címeket közöljük.  

4.6 A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma az F2 e-napló. 

 

5. A Digitális oktatással összefüggő személyiségi jogok, adatvédelmi 

előírások 

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

dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát. 

5.2 Az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat 

nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel. 

5.3 Az online tanórák hang-és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye nélkül tilos, 

beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen más formában 

való elmentését. 

5.4 A feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak az iskola szellemi 

termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag az érintett felek írásos engedélyével 

történhet. 

 


