VÖRÖSMARTY MIHÁLY
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1201 Budapest, Vörösmarty u. 128.
Telefon: +36-1-284-4323
E-mail: vorosmarty@reformatus.hu
Honlap: vm128.freeweb.hu
OM azonosító: 035167
Fenntartó: Budapest-Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség
„Mindenre van erőm a Krisztusban.” (Fil.4,13)

Iktatószám: k/8/8/2021

DIGITÁLIS HÁZIREND
VÖRÖSMARTY MIHÁLY REFORMÁTUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
1201 Budapest, Vörösmarty u. 128.
Telefon: +36-1-284-4323
E-mail: vorosmarty@reformatus.hu
Honlap: vm128.freeweb.hu
OM azonosító: 035167
Fenntartó: Budapest-Pesterzsébet-Klapka Téri Református Egyházközség
„Mindenre van erőm a Krisztusban.” (Fil.4,13)

Digitális házirend
I. Bevezetés
2020. március 16-tól a tanév végéig a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskolában
is megtörtént a digitális munkarend bevezetése. A jelenlegi pandémiás helyzet miatt a
2020-2021-es tanévben is szükség volt a digitális munkarend szerinti oktatásra, így a
tavalyi és jelenlegi tapasztalatainkat is figyelembe véve, iskolánk Házirendjét az alábbi
digitális oktatásra vonatkozó házirenddel egészítjük ki. A Microsoft iskolai Office 365
rendszerét, azon belül a Microsoft Teams felületét 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 Teams felülete alkalmas arra, hogy a
pedagógusok és a tanulók egy strukturált virtuális iskolai térben kapcsolódjanak össze
II. A digitális iskolai 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 felelősség
növelését 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.

III.

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 iskolai Office 365
rendszerében valósulnak meg.
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IV.
•

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások
asztali

számítógép/laptop

működőképes: mikrofonnal,

hangszóróval

és

webkamerával.
• tablet, okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A
feladatok elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon
ajánlott. A Teams mobilalkalmazásban néhány funkció nem teljes mértékben elérhető.)
• internetelérés
• Office 365 iskolai fiók elérése (e-mailcím +jelszó)
• Office 365 alkalmazások

V.

A tanulók iskolai munkarendje, tanórai és egyéb foglalkozások rendje



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



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.



Az órák adminisztrálása naprakészen a MozaNaplóban történik.



A tantárgyi órák rendjét a kiadott órarend alapján szervezi az iskola.

VI. A tanulók jogai
1. Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása legjavának
bizonyításához.
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2. Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a
digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden
segítséget megkapjon.
3. Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei jelzésére.
4. 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.
5. 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.
VII. A tanulók kötelességei
• A tanuló kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba (napi szinten
belépjen a Teams felületére), rendszeres munkával, képességeinek megfelelően eleget
tegyen tanulmányi kötelezettségének, felkészüljön a tanórákra, a házi feladatait, az írásbeli
számonkéréseket elkészítse, a dolgozatokat, teszteket megírja.
Amennyiben a tanuló nem tud belépni a Teams felületére, kötelessége ezt jelezni az
osztályfőnökének. A szülő ill. a tanuló feladata az iskola honlapján található
hibabejelentő lap kitöltésével új felhasználói jelszót igényelni.
• Akadályoztatása esetén köteles jelezni az osztályfőnöknek, és a tananyagot pótolni
köteles (határidejét a szaktanárral egyeztetni kell). A pótlásra vonatkozó információk
beszerzése és a várható számonkérésekről való tájékozódás a tanuló feladata.
• Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztás igazoltnak számít, ha:
a) előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra,
b) beteg volt és ezt 1 héten belül igazolja,
c) távolmaradást állami hivatal igazolja,
d) a szülő részére biztosított keretet (3 nap) felhasználva
• Amennyiben a tanuló elkésik az online tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés
tényét, a késés idejét az elektronikus naplóba bejegyezheti. Több késés esetén a késések
idejét össze kell adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet,
az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
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• A különböző formákban megvalósuló beszámoltatás második elmulasztás esetén a
szaktanár döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap.
• Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be.
A diáktársakkal és a felnőttekkel udvarias hangnemben kommunikáljon, kulturáltan
viselkedjen.
• Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási célra
használja.
• Önállóan, engedély nélkül nem hozhat létre csoportokat!
• A digitális oktatás alkalmazása során tartsa be a Netikett szabályait! Igyekezzen a
képernyő előtt megfelelő ruházatban megjelenni, kerülni egymás sértő minősítését, a
trágár kifejezéseket!
• Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni, valamint
nyilvánossá tenni szigorúan tilos! (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 Teams-be feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak (Teams
értekezlet keretében) az iskola vagy egyes pedagógusok szellemi termékét képezik. Ezek
megosztása más digitális (pl. Microsoft Stream, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter,
Instagram stb.) és nem digitális felületeken tilos a tanuló/szülő számára egyaránt!
• Értekezletek / online órák hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára
szigorúan tilos, kizárólag engedéllyel történhet! Ebbe beleértendő a képernyőképek
készítése, telefonnal történő rögzítése vagy bármilyen más formában való elmentése.
Ennek megszegése minden esetben igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár,
függetlenül a rögzített tartalomtól.
• Az emberi együttélés általános szabályait a tanuló az otthoni oktatás során is tartsa be!
Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának
emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.
• A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit
figyelembe véve – számot kell adni tudásáról. Amennyiben ez adott időben a tanuló
önhibáján kívül nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.
• Amennyiben a tanuló nem készül el határidőre a feladatokkal, a pedagógus jelez az
osztályfőnöknek és a szülőnek a MozaNaplóban.
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• A pedagógus a diáknak jelez a határidős feladat elmaradásáról, a tanuló elégtelen
osztályzatot kaphat. Ha a megoldásban korlátozta bármilyen esemény, arról igazolást kell
benyújtania.
• Ha a hiányzását nem igazolja, az órája igazolatlannak minősül, a tantárgyi
követelményeket nem teljesítette.
• Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatát a tanuló, vagyis
rendszeresen nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, az osztályfőnök jelez a szülőnek,
aki felszólítja a tanulót tanulmányi kötelességei teljesítésére.
VIII. A pedagógusok jogai és kötelezettségei
• A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása az iskola online rendszerében történik (Teams)
• Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése alatt tarthassa a
rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen. Csoportot csak a vezetőség
engedélyével lehet létrehozni. Erre engedélyt kizárólag az intézményvezető által
megbízott pedagógus kaphat.
• Működő közösségi csoportok (osztály-tantárgyi csoport, facebook) oldalai nem
használhatók a tananyag kiadására.
• A tananyagnak továbbra is a tanmenetben foglaltak szerint a tanulók életkorához,
képességeihez kell igazodnia – a tanárok szükség szerint tanmeneteiket módosíthatják.
• A digitális munka napi szinten kizárólag a Teams online rendszerén keresztül valósul
meg.
A heti 4-5 órás tantárgyak esetében a pedagógus 2 online órát értekezlet formájában tart
meg, 2 órában pedig feltölti az óra anyagát feladatokkal együtt, amit a tanulóknak a
TEAMS rendszerben vissza kell küldeni a szaktanár által meghatározott időre.
A heti 2 órás tantárgyak esetében a pedagógus 1 online órát értekezlet formájában tart meg,
és 1 órában pedig feltölti az óra anyagát feladatokkal együtt, amit a tanulóknak a TEAMS
rendszerben vissza kell küldeni a szaktanár által meghatározott időre.
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• A Teams online felületeken kívül más rendszeren küldött anyag a tanulótól nem kérhető
számon!
A testnevelő tanár videót nem kérhet a diáktól.
• A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon és időben, azaz
hétköznap 8.00-tól 16.00-ig tart.
• A témazáró dolgozatokat, teszteket a diák a kijelölt időpontban írja meg. A tanár egy
pót időpontot köteles megadni, amiről értesítést küld a diákoknak a tantárgyi Teams
csatornán. Ha nem jó az időpont (pl. más tanóra vagy bejelentett számonkérés van
éppen), a diák előre jelezze. A témazáró dolgozatokat, teszteket kötelező pótolni. Pótlás
elmaradása esetén a diák elégtelen osztályzatot kap.
• A pedagógusok megjelölik a feladatok beadási határidejét. Ezeket a határidőket be kell
tartani minden tanulónak.
• 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.
IX. Kommunikációs szabályok a digitális iskolában és a Teams-ben
 Minden résztvevő olyan üzenetet fogalmaz meg, amely mások számára nem sértő vagy
bántó. Valamennyi csoportban az Általános csatorna szolgál azoknak az iskolai
információknak a közvetítésére, amelyek minden csoporttagot érintenek. A csatorna nem
használható más funkcióra, például csevegésre, egyéni üzenetek közvetítésére.
 Tanárok szerint és tantárgyankénti csoportokban dolgozunk, ahol jól nyomon követhető
a heti tanulási folyamat.
 Valamennyi csatorna esetében a nem oda való üzenetek törlésre kerülnek, a
csoporttulajdonosok moderálják a tartalmat.
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 Online óra esetén a tanár határozza meg, hogy a diákok lenémítsák -e a mikrofont vagy
bekapcsolják -e a kamerát. A tanulónak kötelessége a pedagógus kérése szerint résztvenni
a hívásban (bekapcsolt kamerával és mikrofonnal).
 A Teams felületén (5-8. évfolyamon) csak a pedagógus és a diákok kommunikálnak
egymással. A szülők a Mozanaplón keresztül tudják elérni a pedagógusokat. A szülőnek
az online órába beleszólni nincs joga.
 A digitális kommunikáció a munkanapokon 8.00-16.00 óra között zajlik, ami azt jelenti,
hogy ebben az időszakban a pedagógusok elolvassák az üzenetet. A 16.00 óra után küldött
üzenetre a követlező tanítási napon várható válasz.
 A tanulót és a tanárt érintő üzeneteket az illetékesek privát csevegésben intézik.
 A privát chat üzenetekben is érvényesek az alapvető kommunikációs szabályok, tehát
köszönés, megszólítás stb.
 Lehetőségeihez mérten olyan körülmények között és formában vesz részt a tanuló az
online órán, amely a tanulási helyzetnek megfelel (felöltözik, úgy állítja be a gépét, hogy
a családból a lehető legkevesebb látszódjon stb.)
 A tanulóknak lehetőségük van segítséget kérni, konzultálni a szaktanárokkal a
tananyaggal, a feladatokkal kapcsolatban. Kérdezhetnek a Teams-csoportokban, az egész
csoportot érintő kérdést feltehetik a bejegyzésekben is, ahol a csoport minden tagja
olvashatja. Ha a tanuló személyesen akar kérdést feltenni a pedagógusnak a feladattal
kapcsolatban, akkor a privát csevegés felületén is írhat üzenetet a kijelölt konzultációs
időpontban.
 Az online kommunikációról tanári engedély nélkül tilos felvételt készíteni.
 Az online órákat, értekezleteket minden esetben a pedagógus indítja el.
Az online órákon a tanulónak tilos a pedagógust, illetve a társait elnémítani, vagy az
értekezletből kizárni. Ez a magatartási forma igazgatói/osztályfőnöki/szaktanári
figyelmeztetést von maga után.
 Az online órák, értekezletek során az értekezlet csevegésben tilos a tananyaghoz nem
kapcsolódó egyéb megjegyzést, hozzászólást, hangulatjelet írni.
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 A tanuló használja a jelentkezés gombot, ha kérdezni szeretne.
X. Adatvédelem
 Az iskola digitális felületén megosztott anyagokat harmadik, külső félnek tilos
közzétenni.
 Jelszavak, azonosítók megosztása szigorúan tilos, mivel veszélyezteti a rendszer
biztonságát.
 A szerzői jogok tiszteletben tartása minden résztvevő számára (diák és tanár) alapvető
kötelezettség.

Budapest, 2021. 03.04.

Csák-Rozgonyi Cecília
intézményvezető

Mellékletek:
1. pedagógus névsor
2. Osztályok diákjainak nyilatkozata

