I. Bevezetés

Digitális házirend – kiegészítés
2020. március 16-tól, a digitális munkarend bevezetésével a Kiskunhalasi Református
Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája is megkezdte az
átállást a digitális oktatásra. Az iskola a CLASSROOM rendszerét választottuk az
iskolai kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat színteréül. A
rendszer biztonságos használata, a felület sokoldalú lehetőségei biztosítják a hatékony
együttműködést pedagógusok, diákok és szülők között. A felülete alkalmas arra, hogy
a pedagógusok és a tanulók egy strukturált virtuális iskolai térben kapcsolódjanak össze.
A DIGITÁLIS HÁZIREND CÉLJA
•

A házirend kifejezi, hogy a pedagógiai folyamat résztvevői milyenné szeretnék formálni a
digitális iskolai közösséget.

•

A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös
felelősségnövelését szolgálják az online térben is.

•

A digitális iskolai házirend megalkotása, a meglévő házirend kiegészítése a digitális
oktatás működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja.

A Házirend időbeli és térbeli hatálya
•

A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra,
pedagógusra a digitális munkarend idejére.

•

Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók
törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket.

•

Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online
tevékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak, amelyek az Google tanterem
iskolai CLASROOM rendszerében valósulnak meg.

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások
•

asztali számítógép/laptop

•

tablet, okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okos eszközökön is. A
feladatok elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott.

•

internetelérés

•

CLASSROOM iskolai fiók elérése (tanulói e-mailcím +jelszó)

A digitális iskola működési rendje
•

A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a
pedagógusok, a tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat
hatékonyságát.

•

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

•

Amennyiben technikai segítségre van szükség, mindenképp jelezze a tanuló, a szülő az
osztályfőnöknek, a szaktanároknak.

•

A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként eltérhet, de fontos, hogy napi rutinná
váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, hogy napi szinten, órarend
szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem torlódnak fel a feladatok.

A tanulók jogai a digitális munkarend idején:
•

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

•

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

•

digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden
segítséget megkapjon.

•

Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére.

•

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.

•

A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a – napi
szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló pihenéshez.

A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején:
•

a CLASSROOM-felületére napi szinten történő belépés,a pedagógus által megadott
tananyagrészek

feldolgozása,

a

beadandó

feladatok

elvégzése,a

pedagógus

visszajelzésének, értékelésének megtekintése, a szükséges javítások elvégzése.
•

Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási célra
használja.

•

Önállóan, engedély nélkül nem hoz létre csoportokat! Amennyiben ez megtörténik, a
figyelmeztetéstől számítva 24 órán belül törölnie kell a csoportot, ha ez határidőre nem
történik meg, a rendszergazda megszűnteti azt,de akkor ez a mulasztás a magatartás
értékelésében súllyal bír.

•

A digitális felületet nem használja magánjellegű célra, levelezésre, még akkor sem, ha ez
tanuló csoporton belül történne!

•

Erre a célra a továbbiakban is kizárólag iskolán kívüli közösségi felületeket használ
facebook, instagram, messenger, stb.

•

Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának
emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.

•

Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen méltó az iskolához.

•

Tartsa tiszteletben tanárait, diáktársait.

•

A digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit időben jeleznie kell.

•

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.

•

A Google tanterembe feltöltött tartalmak, illetve a az oktatás keretein belül elhangzottak
(akár Zoom vagy CLASSROOM értekezlet keretében) az iskola szellemi termékét képezik.
Ezek megosztása más digitális (pl. Microsoft Stream, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter,
Instagram stb.) és nem digitális felületeken kizárólag az igazgató írásos engedélyével
történhet!

•

Értekezletek hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan tilos, beleértve
képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen már formában való
elmentését. Ennek megszegése minden esetben igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár,
függetlenül a rögzített tartalomtól.

•

Viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat!

•

Meghallgatja mások véleményét, tudomásul veszi másságát, véleményét csak mások
tiszteletben tartásával mondja el.

•

Tudomásul veszi, hogy az iskolai munka emberi kapcsolatokra épül, ezért kerüli a kirívó,
szélsőséges megnyilvánulásokat.

•

Tudomásul veszi, hogy az iskola közösségéhez tartozik, iskolán kívüli magatartásával, a
digitális oktatásban való részvételével is az iskola hírnevéhez méltóan viselkedik.
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Az új, digitális munkarend idejére bevezetett órarend szerint teszik közzé a pedagógusok
a napi feladatokat. A feladatok beadási határidejét és a beadás helyét/módját is megjelölik.

•

Tanítási napokon minden tanulónak kötelező belépnie a Google tanterem felületére,
azokba a tantárgyi/osztálycsoportokba, ahol azon a napon tanítási óra van.

•

A tanulónak minden tanítási napon jeleznie kell, hogy a pedagógus által közzétett
feladatot elolvasta, értelmezte:
o

A felső tagozatos tanulók többnyire önállóan tudják használni a felületet, az
alsós tanulók a szülő segítségével, felügyeletével.

Feladatok
•

A pedagógusok megjelölik a feladatok beadási határidejét.

•

Ezeket a határidőket be kell tartani minden tanulónak, és igyekeznie kell a legjobb tudása
szerint elkészíteni a feladatot.

•

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

•

A pedagógusok törekednek arra, hogy arányos legyen a feladatterhelés a tantárgyak között,
ehhez szükséges az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése.

•

A szaktanárok a tananyagok feldolgozásához segédanyagokat, gyakorló feladatokat
biztosítanak.

•

A tanulók ügyeljenek arra, hogy a beadandókat a pedagógus kérésének megfelelő
formában készítsék el.

•

A számonkéréseket egyértelműen és időben jelzik a pedagógusok. A témazárót legalább
egy héttel a tervezett számonkérés előtt a felületen bejelenti a pedagógus, a

•
•

kisebb számonkérést minimum 3 nappal előtte.
Amennyiben a beadandó feladatot a pedagógus osztályzattal szeretné értékelni, arról a
tanulókat előzetesen tájékoztatja.

•

A számonkérést úgy tervezi meg a pedagógus, hogy a diák számára már jól ismert és
könnyen elérhető felületen, alkalmazásban valósuljon meg.

Visszajelzések
•

A pedagógusok a megadott határidőt követően, a következő tanóráig visszajeleznek a
beadott munkákról.

•

A tanulók munkáját egyénileg, szövegesen értékelik a pedagógusok.

•

A feladatokban elküldött képeket, videókat, megoldásokat a pedagógusok bizalmasan
kezelik, azokat harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé. Minden más esetben az
iskola adatvédelmi szabályzata az irányadó.

•
•

A határidő be nem tartása esetén...
Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, apedagógus jelez az
osztályfőnöknek , a szülőnek.

•

A pedagógus a diáknak jelez a határidős feladat elmaradásáról, majd újabb határidőt jelöl
meg. Amennyiben nem teljesíti a tanuló a feladatot az új határidőig, és hiányzását nem
igazolja, az órája igazolatlannak minősül, a tantárgyi követelményeket nem teljesítette.

•

Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis rendszeresen nem
teljesíti a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez az intézményvezetőnek, aki
felszólítja a tanulót a tanulmányi kötelességei teljesítésére.

Online órák
•

Online órák megtartására is van lehetőség a Classroom felületén. A tantárgyi órák idejét az
órarend szerinti idősávban igyekszünk megszervezni.

•

Az online órákon a tanulóknak kötelező részt venni, ezekről az órákról való távolmaradás
igazolatlan órával egyenértékű, amennyiben nem tudja igazolni a hiányzását.

•

A tanítási hetet megelőző péntek délutánig tájékoztatják az osztályfőnökök a tanulókat,
szülőket a következő hét online óráiról.

•

Az online órák pontos idejéről, témájáról a szaktanárok adnak tájékoztatást az
osztálycsoportokban legkésőbb az órát megelőző tanítási napon.

•

A pedagógusok egyéni konzultációs céllal kereshetik a tanulókat a Classroom-felületén,
előre egyeztetett időpontban.

•

Az online órákhoz és a konzultációkhoz mobileszközön, a Classroom alkalmazásban is
lehet csatlakozni (nem szükséges feltétlenül laptop).
A nevelőtestület határozata

A nevelőtestület a házirend kiegészítését online értekezleten/ felületen megtárgyalta és
elfogadta. A veszélyhelyzetre való tekintettel a véleményezési eljárást nem folytatjuk le.
Erre való tekintettel a házirendet a pedagógiai folyamat résztvevőinek jelzései alapján,
szükség esetén felülvizsgáljuk.
A Házirend kiegészítése a kihirdetéssel lép hatályba.

