
A DIGITÁLIS OKTATÁS SZABÁLYZATA
A Szerb Antal Gimnázium tantermen kívüli / digitális / online / távoktatás esetére érvényes

tanulás-tanítási szabályzata.

Érvényes a 2020/2021-es tanévtől

Érvényes  minden  olyan  esetben,  amikor  az  intézményszintű  tanulás-tanítási  folyamat  a
hagyományos  formáktól  eltérően  történik  (pl.  a  2020.  évi  koronavírus-járvány  okozta  március-
június  közti  veszélyhelyzetbeli  oktatás  vagy 2020/2021-es tanévtől  bevezetésre kerülő  „digitális
hetek” stb.) Erről a diákok és a szülők a Kréta e-napló rendszeren keresztül kapnak értesítést.

1. Tantermen kívüli digitális oktatás (távoktatás, online oktatás, stb.)

Ez  alatt  azt  a  tanítási-tanulási  folyamatot  értjük,  amikor  előre  tervezett  módon  vagy
veszélyhelyzetben  a  tanárok  és  a  tanulók  nem a  hagyományos,  az  iskola  épületében  folytatott
tantermi oktatásban vesznek részt, hanem otthonukban végzik a feladataikat.

2. Technikai feltételek

A digitális oktatásban részt vevő tanulók eszközellátottságát minden tanév első hetében az
osztályfőnökök mérik fel, majd egy héten belül arra visszajelzést adnak.

A digitális oktatásban részt vevő tanárok eszközellátottságát minden tanév első hetében az
intézményvezetés méri fel, majd egy héten belül arra visszajelzést adunk.

Eszközellátottnak  számít  egy  diák,  ha  van  olyan  kamerával  és  mikrofonnal  rendelkező
készüléke, amit csak ő használ, amennyiben egy tanuló nem rendelkezik ilyennel, azt jeleznie kell
az intézményvezetés felé. Az intézmény lehetőség szerint pótolja a hiányt.

3. A tanév első hetében a diákok részletes tájékoztatót kapnak az eszközök használatáról, az
oktatásba bevont felületek kezeléséről. Ezt a tanulók aláírásukkal tudomásul veszik.

A 2019/2020-as tanév online oktatása alatt az egyes tantárgyak, egyes évfolyamok és tanulói
csoportok nem használtak egységes platformot, programot, ami nehézséget jelentett a tanulóknak.
Emiatt  vezette  be  a  Szerb  Antal  Gimnázium  az  intézményi  Google  Classroom-ot. Emellett  a
tanároknak lehetőségük van más kapcsolattartó programokat is igénybe venni.

Az  eddigi  (2020.  június)  pozitív  tapasztalatok  és  elterjedtség  alapján  a  következőket
ajánljuk:

 Kapcsolattartás tanár és diák(csoport)ok között:
 Viber (Groups)
 Messenger

 Online órák tartására:
 Google Meet

 Kapcsolattartás a tanár és szülő(k) között (kötelező):
 KRÉTA

 Oktatási platformok (tananyag átadás, gyakorlás, számonkérés)
 Moodle (SzAG)
 Google Classroom (intézményi)*

(* Google Classroom használata esetén TILOS a magán Classroomok használata!)
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4. Az intézmény a tanulói digitális anyagok megőrzését az adott tanévre vállalja.

5. Adminisztráció

A KRÉTA-napló használata továbbra is a  kötelező adminisztráció alappillére. A tanórák
haladási anyagát, a kiosztott házi feladatokat, beadandó munkákat, az online órákról való hiányzást,
az érdemjegyeket minden esetben itt rögzítjük a hagyományos oktatási határidőknek megfelelően.

6. Digitális órarend

A  digitális  órarend  időbeosztásban  teljes  mértékben  meg  kell  felelnie  a  hagyományos
órarendnek. Akár online óra, akár más típusú online oktatás történik, a házi feladatokat az adott
napon, amikor a tanulócsoportnak órája lenne, 16 óráig kell feladni.

A digitális órák megtartása csak a hagyományos órarendi órák időpontjában lehetséges. A
tanárok  előre  tájékoztatják  a  diákokat  arról,  hogy  melyik  órában  fognak  online  órát  tartani.
Amennyiben  a  heti  óraszám  1-3,  akkor  legalább  heti  1  (leszámítva  az  informatikát  és  a
készségtantárgyakat: rajz, ének, testnevelés), amennyiben a heti óraszám 4-8, akkor legalább heti 2
online (konzultációs) óra megtartása kötelező.

A  tanárok  a  digitálisan  tartandó  óráikat  a  fenti  paraméterek  alapján  a  csoportjaikkal
egyeztetik. A digitális óra tényét a KRÉTA naplóban rögzíteni kell.

7. Órákon való részvétel, fegyelem

Az online órákon a tanulói részvétel kötelező. A mulasztások vezetése a szaktanár feladata.
A szülő értesítése a Kréta napló rendszerén történik.
Az  online  órákon  elvárjuk  a  felelős,  mások  tanulási  jogát  nem  sértő  magatartást.  A  fegyelmi
problémák szankcionálása a Házirend alapján történik.

8. Házi feladat, beadandó munkák, határidők

A  házi  feladatok,  beadandók  mennyisége  nem  térhet  el  a  hagyományos  oktatásban
alkalmazott  elvektől.  A  visszaküldendő  feladatok  határideje  a  feladástól  számítva  minimum  a
következő tanóráig legyen.

Lehetőség van arra is, hogy a házi feladatokat, beadandókat tömbösítve, legfeljebb egy hétre
előre adja fel a szaktanár.

A szaktanár által meghatározott határidő betartása minden diák számára kötelező. A hiányok
jelzése a Kréta naplóban, szankcionálása a Házirendnek megfelelően zajlik.

9. Számonkérés

A  számonkérések  formáját  minden  esetben  a  szaktanár  határozza  meg,  ezekről  a
lehetőségekről a diákokat a tanév elején tájékoztatni kell.

Az írásbeli és szóbeli számonkérés bármely formáját a szaktanárnak előre be kell jelentenie,
legkésőbb a számonkérést megelőző tanórán.

A témazárók, dolgozatok bejelentése a megíratását megelőzően legalább egy héttel történik.
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10. Értékelés

A digitális oktatás keretében szerzett értékelések, érdemjegyek ugyanolyan értékűek, mint a
hagyományos oktatás során szerzettek. Rögzítésük a Kréta napló rendszerben történik.
Az érdemjegyek beírására vonatkozó határidők tekintetében a Házirend és a Pedagógiai Program az
irányadó.

11. Akadályoztatások kezelése,

Technikai vagy egyéb (pl. egészségügyi, hivatalos stb.) jellegű okból fakadó mulasztások:

online órákról történő hiányzás,
online írásbeli számonkérésről történő hiányzás,
online szóbeli feleltetésről történő hiányzás

esetén  24  órán  belül  kizárólag  a  szülőtől  fogadjuk  el  a  Kréta  napló  rendszeren  keresztül  az
indoklást, igazolást.

Az osztályfőnök/szaktanár  a  szülővel  egyezteti  a  mulasztás  okát,  az  igazolás  módját  és
tájékoztatja az igazgatót.

Ha diák késedelmesen adja le feladatát a szaktanár szankcionálhat.

Technikai akadály esetén a diák jelezze a problémát szaktanárának.

12. Iskolába járás idején a diák hosszabb otthon maradása esetében.

A  csoportbontásban  tanított  órák  esetében  (amennyiben  vannak  olyanok  a  csoportból,
akiknek hagyományos órájuk van) javasoljuk, hogy a tanár tegye lehetővé lehetőség szerint, hogy
az otthon maradó diákok online óra formájában kapcsolódjanak be az órába.

Az ilyen jellegű online oktatás után, amennyiben a tanítás online óra formájában történt, egy
tanóráig, amennyiben más jellegű online oktatás történt, akkor a hiányzás mennyiségétől függően a
Házirendben meghatározott időtartamig a tanulók nem kérhetőek számon.
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