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Házirend a digitális oktatásban
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Budaörs, Rózsa u.17.
A „digitális házirend” célja
A digitális házirend célja, a Leopold Mozart Zeneiskola hagyományos oktatási formáinak
kiegészítéseként a digitális online oktatás szabályozása, valamint távoktatás esetén a
munkarend meghatározása.
A digitális házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra,
pedagógusra a digitális oktatás alkalmazásakor.
A digitális házirend az iskolai házirend kiegészítéseként jött létre, nem külön dokumentum,
tehát az összes, az iskolai házirendre vonatkozó szabályozás érvényes a digitális házirendre is.
Tartalma az iskola közösségeinek javaslatai alapján bármikor módosítható a felek együttes
elfogadásával.
Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online
tevékenységekre vonatkoznak, amelyek az iskola által alkalmazott platformokon valósulnak
meg.
A digitális oktatás módja
A digitális oktatás platformja a zeneiskolában a helyzetből adódóan individuális. Digitális
oktatás esetén táblázatos formában felmérjük és vezetjük a tanár-diák kapcsolatok
platformjait.Az iskola digitális oktatáshoz alkalmazott rendszerei csak és kizárólag tanulási
célra használhatóak.
Digitális oktatás szabályai





A tanórák haladási ütemét a KRÉTA rendszerben rögzíti a szaktanár.
Minden gyermeket/családot/tanárt megillet a pihenéshez való jog. A diákok a tanítási időn
túl és hétvégén is tehetnek fel kérdést/videóanyagot szaktanáruknak, de a tanárok azokra a
leghamarabb legközelebbi munkanapon kötelesek válaszolni, kivétel, ha az adott
szaktanárral közösen másban egyeztek meg.
Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet, kivétel, ha másban egyezett meg a
szaktanár és a diák.

A távoktatás elrendelése esetén az oktatás rendje





Távoktatás esetén a zeneiskolában meghatározásra kerül a kapcsolattartás módja, és az
órarend (amennyiben eltér az eredetitől).
Az eredeti órarend szerinti órák tananyagtartalma arányosan kerül átadásra az online oktatás
során, valamint az egyéb, egyénileg feldolgozandó tananyagokban.
A távoktatás során is tiszteletben kell tartani a családok/tanárok pihenésre, étkezésre szánt
idejét.
Az órák időtartalma megegyezik az eredetivel – kivétel ha tanár-diák másban állapodik
meg.



Azoknál a tantárgyaknál, amelyekből nem tart a szaktanár élő órát, a tananyagot és a
feladatokat/beadandókat a diákok számára közzéteszi, a határidőket kijelöli, úgy azt a
diákoknak be kell tartaniuk.

Távoktatás alkalmával az élő online órákra vonatkozó szabályok, személyiségi jogok,
adatvédelmi előírások













Az élő online órákon a részvétel kötelező. A távoktatás élő óráiról való hiányzás esetén, az
órai munka feladatait a diáknak pótolnia kell a kommunikációs platformon történő
benyújtással, a szaktanárral egyeztetett módon.
Az élő online órákról való távolmaradás és késés esetén a normál tanítási rendre vonatkozó
szabályok érvényesek
Amennyiben a diák előre tudja, hogy valamilyen ok miatt nem tud részt venni az oktatásban,
ezt a szülő köteles előre jelezni az érintett tanárnak.
A tanuló pontosan lépjen be az online órákra.
A tanuló nem adhatja meg a hozzáférését másoknak és nem jelentkezhet be más tanuló
helyett.
Az online óra vezetője a pedagógus, az óra rendjét ő határozza meg (pl. kamerák
bekapcsolása, mikrofonok be- és kikapcsolása, feladatmegoldás). Ha a tanuló részt vesz az
órán, de objektív okból nem tud eleget tenni a tanár óra szervezéssel kapcsolatos kérésének
(pl. kamera vagy mikrofon használata), ezt üzenetküldéssel jelezze a tanárának.
Ha a szaktanár a szülőtől/tanulótól/osztályfőnöktől információt kapott arról, hogy
valamilyen ok (pl.:technikai, betegség, családi probléma) miatt ideiglenesen nem tud részt
venni egy tanuló a digitális oktatásban, segítse a tanuló felzárkózását, jelöljön ki számára
méltányos határidőt a feladatai teljesítésére.
Az élő órán az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, továbbíthat,
ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket.
Az online tanórák hang-és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye nélkül tilos,
beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen más
formában való elmentését.
A digitális oktatás során feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak
az iskola szellemi termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag az érintett felek
írásos engedélyével történhet.

Egyéb rendelkezések a távoktatás elrendelése esetén
 A tanár kísérje figyelemmel a növendékei motivációs szintjét, tanulmányi eredményeit a
digitális oktatás idején is. Segítse a kommunikációt a tanulók, a szülők és a szaktanárok
között. Ha a tanuló nem teljesíti a tantárgyi követelményeket, vegye fel a kapcsolatot a
tanulóval, a szüleivel, szükség esetén az intézmény vezetőjével.
 A diák kötelessége, hogy a beadandókat, tananyagokat a szaktanár által megadott határidőig
elvégezni/leadni. Amennyiben ennek megszervezése/nyilvántartása nehézséget okoz, azt
jelzi tanára felé.
 A tanárokat egyéni problémákkal lehetőleg a tanítási napjukon a délelőtti/déli órákban
keressék meg a diákok/szülők az online felületeken. A tanítási időn túl vagy hétvégén
beérkezett anyagokra a tanárok a leghamarabb a következő munkanapon válaszolnak, ennél
korábbi időpontban csak a tanárok egyéni döntése alapján kaphatnak reagálást a
növendékek.
 A szülő kérésére, a diák előmeneteléről a szaktanárok egyeztett időpontban adnak
felvilágosítást.

Budaörs, 2020.12. 04.
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A Digitális Házirendet véleményezte a Szülői Szervezet

Kállai-Bálint Szabolcs
a Szülői Szervezet elnöke

A Digitális Házirendet véleményezte és elfogadta a Leopold Mozart Zeneiskola Tantestülete
online (kérdőív) 2020.12.15.
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