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I. Bevezetés 
A 2020. március 16-tól elrendelt digitális munkarend tapasztalatai, az iskola járványügyi 

protokollja1 valamint a Magyar Közlöny 2021.évi 15. számában megjelent rendeletek2 

előírásainak megfelelően iskolánk digitális munkarendjében az alábbi szabályozást vezeti be. 

II. A digitális iskolai oktatási rend célja 
1. A digitális felületek használatának szabályozása feltétele annak, hogy a digitális felületek 

mindenki – oktató, tanuló és szülő, képzésben résztvevő személy (felnőtt) – számára átlátható, 

biztonságos és hatékony eszközei lehessenek az oktatásnak és az iskolai kommunikációnak. 

2. A digitális iskolai oktatási rendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös 

felelősség növelését szolgálják az online térben is. 

                                                           
1 Az Érdi SZC Kós Károly Technikum felülvizsgált és módosított intézkedési terve a járványügyi protokoll intézményi 
szintű megvalósításához 
2 A Kormány 26/2021.(I.29.)Korm.rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm.rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről 
A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről 
A Kormány 28/2021.(I.29.) Korm.rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második 
üteméről szóló484/2020.(XI.10.) Korm rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról 
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III. A digitális iskolai oktatási rend hatálya 
1. A digitális iskolai oktatási rend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló 

tanulóra, képzésben résztvevő személyre és oktatóra. 

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

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

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

oktató-tanuló, oktató-szülő és az oktatói testületen belüli online kommunikációra, illetve a digitális 

tanulási térre vonatkoznak. 

IV. A szükséges eszközök, alkalmazások 
• asztali számítógép/laptop (kamera, mikrofon) 

• tablet/okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A feladatok 

elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott.) 

• internetelérés  

• KRÉTA (https://erdszc-kos.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login) 

V. A digitális munkarend szabályai 

a) Általános szabályok 

1. Digitális munkarend egy-egy osztálynak vagy az egész iskolának rendelhető el. 

2. Digitális munkarendben a külső és a belső kommunikáció, az oktatás, a tanulás támogatása, az 

ellenőrzés (értékelés) hivatalos platformja a KRÉTA. Ez alól kivételt képezhetnek azok az esetek, 

amelyek során olyan funkciók szükségesek, amelyeket a fent említett felület nem képes megoldani. 

Ilyenkor az elérési útvonalat a KRÉTA felületen rögzíteni szükséges. 

b) Munkaszervezés 

1. A digitális munkarend szerint a tananyag oktatása, a tanítás támogatása és ellenőrzése tanítási 

napokon és tanítási időben történik. 

2. Érvényben marad az órarend, vagyis minden tanórára az órarendben meghatározott időben kerül 

sor. Ha az egész iskola digitális munkarendbe kényszerül, úgy lehetőség van arra, hogy az 

iskolavezetés módosítsa az órarendet. 

3. A digitális munkarendben többféle tevékenységet különböztetünk meg: 

 DKT digitális óra (online kontakt tanítási óra): 

- amikor az oktatónak és a tanulóknak online kell lenniük és az órán olyan tevékenység 

folyik, mint a hagyományos órákon pl. tanári magyarázat, beszélgetés, tesztírás, stb., 

- amikor a tanulók a tananyaggal kapcsolatban kérdéseket tehetnek fel a tanárnak, aki 

egyidejűleg válaszol nekik – írásban vagy szóban 

  

https://erdszc-kos.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
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 DKT órai feladat, házi feladat  

- önálló tanulói tevékenység órák, amikor a tanuló elvégzi a tanár által kijelölt feladatot, 

amely igen változatos lehet: filmnézés, esszéírás, feladatok megoldása stb. 

 Tanórán túli tevékenységek 

- korrepetálás, szakkör 

- szülői kapcsolattartás (fogadó óra, szülői értekezlet) 

c) DKT digitális tanóra (online kontakt tanítási órák) speciális szabályai 

1. Online kontakt tanítási órát kizárólag az órarendben szereplő időben lehet tartani. 

2. Az online órákon a tanulóknak kötelező bekapcsolt kamerával és mikrofonnal, megfelelő 

öltözetben részt venni. 

3. Az a tanuló, aki nincs bejelentkezve, illetve aki az oktató ismételt felszólítására sem válaszol, 

hiányzónak tekinthető, és hiányzását rögzíteni kell a Krétában. A hiányzást a szülő indoklással 

igazolhatja a szokásos módon. 

4. A kontakt online óra rögzítéséhez minden esetben kizárólag az órát tartó oktatónak van joga, az 

adatvédelmi szabályok betartásával, a résztvevők tájékoztatása mellett.  

d) Kommunikáció 

1. Az iskolai digitális kommunikáció felülete a KRÉTA. Az oktató-tanuló, iskolavezetés-oktató, 

illetve a hivatalos jellegű oktató - oktató digitális kommunikáció kizárólag a KRÉTA felületén 

folyhat. (Természetesen oktató - oktató kommunikációra – amennyiben nem hivatalos jellegű – 

használható bármely más felület is, ám oktató -tanuló és oktató -szülő esetében a nem hivatalos 

digitális érintkezés nem értelmezhető.) 

2. Az oktató és a szülő közötti kommunikáció történhet a Krétán, e-mailben, illetve online 

megbeszélés vagy értekezlet esetén a KRÉTA DKT felületén. 

3. A Krétába felkerülő információk, üzenetek a felkerüléstől számított 24 óra (hétvégén 48 óra) 

elteltével a címzettek/csoporttagok számára ismertnek tekintendők. 

4. Elvárás az oktató-tanuló, illetve az oktató-szülő kommunikáció időpontjának megválasztásában 

a pihenőidő és a hétvége tiszteletben tartása. A kommunikáció a digitális térben mindig 

hivatalosnak minősül, ezekért a kommunikációban résztvevőknek teljes felelősséget kell vállalnia. 

e) Fegyelmi következmények 

A digitális oktatási rend szabályainak be nem tartása estén az iskolai házirendben rögzített 

fegyelmi fokozatok érvényesek. 

 

Érd, 2021. február 3. 


