
A DIGITÁLIS OKTATÁS SZABÁLYZATA 

A BGSZC Szász Ferenc Kereskedelmi Technikum és Szakképző Iskola tantermen kívüli / di-

gitális / online / távoktatás esetére érvényes tanulás-tanítási szabályzata. 

Érvényes a 202/2021-es tanévtől 

Érvényes minden olyan esetben, amikor az intézményszintű tanulás-tanítási folyamat a hagyo-

mányos formáktól eltérően történik. Erről a diákok és a szülők a Kréta e-napló rendszeren ke-

resztül kapnak értesítést. 

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

Ez alatt azt a tanítási-tanulási folyamatot értjük, amikor előre tervezett módon vagy veszély-

helyzetben a oktatók 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 osz-

tályfőnökök mérik fel. 

A digitális oktatásban részt vevő oktatók az intézmény által biztosított eszközökkel rendelkez-

nek, ennek használata kötelező. 

Eszközellátottnak számít egy diák, ha van olyan kamerával és mikrofonnal rendelkező készü-

léke, amit csak ő használ, amennyiben egy tanuló nem rendelkezik ilyennel, azt jeleznie kell az 

osztályfőnöknek. Ebben az esetben az intézményi eszközök helybeni használatát biztosítjuk. 

3. A tanév első hetében a diákok részletes tájékoztatót kapnak az eszközök használatáról, 

az oktatásba bevont felületek kezeléséről. 

Erről az osztályfőnökök nyilatkoznak, osztálymappában rögzítik. Minden oktató és tanuló kö-

telezően használja a @szasziskola.hu-s címet. 

Az intézmény által használt felületek: 

Kapcsolattartás oktató és diák(csoport)ok között: 

 Kréta 

 Teams 

 Messenger 

 Online (kontakt órák tartása) 

 Teams (kötelező) 

 Kréta 

Kapcsolattartás a oktató és szülő(k) között (kötelező): 

 KRÉTA 

  



Oktatási platformok (tananyag átadás, gyakorlás, számonkérés) 

 Teams 

 Kréta (ide mindent be kell csatornázni) 

 

4. Az intézmény a tanulói digitális anyagok megőrzését az adott tanévre vállalja.  

 

5. Adminisztráció 

A KRÉTA-napló a kötelező adminisztráció alappillére. A tanórák haladási anyagát, a kiosz-

tott házi feladatokat, beadandó munkákat, az online órákról való hiányzást, az érdemjegyeket 

minden esetben itt rögzítjük. 

6. Digitális órarend 

A digitális órarend időbeosztásban teljes mértékben megfelel a hagyományos órarendnek (45 

perces órák és szünetek követik egymást). Akár online óra, akár más típusú online oktatás tör-

ténik, 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. Az ok-

tatók előre tájékoztatják a diákokat arról, hogy melyik órában fognak online (kontakt) órát tar-

tani.  

A 2020/2021-es tanévben a 12.a, 12.b, Kk13. osztályoknál minden érettségi tárgy esetében va-

lamennyi óra online kerül megtartásra. K5/13 osztály valamennyi szakmai vizsga által érintett 

tárgya online tartandó. Minden más esetben az órarendi órák 50%-a online valósul meg. Az ezt 

tartalmazó órarendet az osztályfőnökök a Teams csoportban osztják meg a tanulókkal. 

A kontakt órákkal nem érintett foglalkozásokon a tanulók az oktató által kiadott feladatokat 

oldják meg, az oktató pedig rendelkezésre áll a felmerülő problémák megválaszolásához.  

7. Órákon való részvétel, fegyelem 

Az online órákon a tanulói részvétel kötelező. A mulasztások vezetése az oktató feladata, a 

hiányzást jelzi az osztályfőnöknek, akik a szokásos rend szerint értesíti az illetékeseket. 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. 

A tanulóknak az online oktatásra való készültségét hétfőn 8.45-8.55, kedd-péntek 7.50-8.00 

között az osztályfőnök ellenőrzi és dokumentálja a videós bejelentkezést. 

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 az oktató. Az oktató által meghatározott határidő betartása minden diák számára 

kötelező. A hiányok jelzése a Kréta naplóban, szankcionálása a Házirendnek megfelelően zaj-

lik. 

9. Számonkérés 

A számonkérések formáját minden esetben az oktató határozza meg. Az írásbeli és szóbeli szá-

monkérés bármely formáját az oktatónak előre be kell jelentenie, legkésőbb a számonkérést 

megelőző tanórán. A témazárók, dolgozatok bejelentése a megíratását megelőzően legalább egy 

héttel történik. 

10. Értékelés 

A digitális oktatás keretében szerzett értékelések, érdemjegyek ugyanolyan értékűek, mint a 

hagyományos oktatás során szerzettek. Rögzítésük a Kréta napló rendszerben történik. A be-

adott munkák javítása és az érdemjegye rögzítése továbbra is 14 napon belül kell, hogy meg-

valósuljon. 

A szóbeli számonkérés érdemjegyének rögzítése az adott munkanap 16.00. 

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 48 órán belül kizárólag a szülőtől fogadjuk el a Kréta napló rendszeren keresztül az 

indoklást, igazolást.  

Az osztályfőnök/oktató a szülővel egyezteti a mulasztás okát, az igazolás módját. 

Ha diák késedelmesen adja le feladatát az oktató szankcionálhat. Technikai akadály esetén a 

diák jelezze a problémát az oktatónak/osztályfőnöknek. A megoldás idejére az intézményben 

kell teljesítenie a kiadott feladatait. Ez alól csak az intézmény teljes bezárása mentesít. 

12. Iskolai ügyelet 

Az eszközzel nem rendelkező diákok felügyeletét az intézményi feladatok megoldása során a 

testnevelő szakos kollégák látják el, mivel ők mentesülnek az online óratartás alól. 


