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Iskolánkban a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, 
az életben boldogulni tudó embereket nevelni, akik társadalmi helyzettől, politikai elkö-
telezettségtől független tudományos és gyakorlati tapasztalások birtokában, olyan alap-
kompetenciákkal bírnak, melyek megnyitják előttük az utat az országon belüli és kívüli 
boldogulás lehetősége felé ugyanúgy, mint a helyben maradás feltételeinek megteremté-
séhez vezető úton. 

 

2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 
 

 

2.1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 

 
 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény) 
 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtá-

sáról 
 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és 
annak módosítása 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról 
 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 
 Kerettanterv 
 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza a HÁZIREND által szabályozott terüle-
teket előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben 
kell szabályozni. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola 
dolgozóira vonatkoznak. A házirend, valamint az iskolai SZMSZ-nek betartása minden 
tanuló kötelessége (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – a továbbiakban 
Nktv. - 46.§). A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az 
iskola felügyelete alatt áll. A házirendet minden tanév elején a tanulónak az osztályfőnök 
ismerteti.  
 

2.2. A HÁZIREND CÉLJA 

 
A köznevelési törvény érvényes rendeletei alapján szabályozza az iskola mindennapi 
működését és biztosítja a működéshez szükséges jogi kereteket. 
Szabályozza az iskolai életet (beleértve az érkezéstől a távozásig a különböző helyszínek 
közötti közlekedést is), valamint az iskola területén kívüli iskolai rendezvényeken való 
részvételt és viselkedést (országjárást, városi szintű kulturális- és sportprogramok, kül-
földi tartózkodás stb.) és a tanár-diák viszonyt. 
Tartalmazza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával valamint az iskola munka-
rendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
Megfogalmazza azokat az alapelveket, helyi magatartási szabályokat, jogokat, kötelessé-
geket, azok gyakorlási módját, amelyeket a tanuló az iskolai munka zavartalansága és 
eredményessége érdekében köteles alkalmazni, és azokat tudomásul venni. 
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3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI 
 

 
 

3.1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁ-

LYAI, ELJÁRÁSI RENDJE 
 

 
 A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával kezdődik, de gyakorlása bizonyos 

esetekben az első tanév megkezdésének első napjától van érvényben. 
 Az általános iskola első osztályába való beiratkozás időpontjáról a Fenntartó 

határoz, döntése után az iskola igazgatója az óvodákban és iskolákban közzé-
tett hirdetésen értesíti a szülőket. 

 Más iskolából való átvétel kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli kérelme 
alapján történik. A kérelmet személyesen kell az iskola igazgatójához benyúj-
tani. Az átvételről az igazgató dönt. 

 Átvétel esetén a tanulónak a helyi tantervnek megfelelő felszerelést be kell 
szereznie. Különbözeti vizsga letételéről valamint annak időpontjáról a szak-
tanár dönt. 

Megszűnik a tanulói jogviszony: 
 ha a szülő, - nagykorú tanuló esetében - a tanuló igazgatóhoz benyújtott írás-

beli bejelentése alapján a tanuló másik iskolában folytatja tanulmányait 
 nem tanköteles korú tanulók esetében a törvényben előírt igazolatlan óra-

számot meghaladó hiányzás esetén 
 fegyelmi eljárás keretében a nem tanköteles tanulók esetében a házirend sú-

lyos, sorozatos megszegésekor 
 
 
Ha intézményünk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi ké-
relmeket is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 
teljesíti a (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §) (2) bekezdésében foglalt arányok 
figyelembevételével. Ezt követően az SNI tanulók, majd a különleges helyzetű tanulók 
kérelméről dönt. Az üres helyek függvényében, legvégül sorsolás útján tölti fel - az enge-
délyezett létszámhatárig - az évfolyamot. 
 
Ha a felvételi keretszám hamarabb megtelik, azaz a sorrendben hamarabb következő 
csoportnál elfogynak az üres helyek, az adott csoporton belül is sorsolás úján dönt in-
tézményünk a felvehető tanulókról. 
 
A felvétel sorrendje: 
Felvételi kötelezettség teljesítése (mint kötelező felvételt biztosító iskola): iskolánk 
körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők felvétele. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmének teljesítése (HHH-s arányok 
figyelembe vétele; települési arány/körzet arány) 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesítenünk azokat, 
akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Pécsett ??? körzetbentalálható. 
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SNI tanulók felvétele: a jogosultság igazolásához szakvélemény szükséges 
 
Különleges helyzetű tanulók felvétele 
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 
b) testvére intézményünk tanulója, vagy 
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található, 
vagy 
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 
található. 
 
Sorsolás útján történő felvétel: 
Ha intézményünk – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A 
sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meghívjuk, és nyilvános sorsolást 
tartunk az iskolavezetés és a fenntartó képviselője jelenlétében. A sorsolást - a prioritás 
figyelembe vételével - sorrendben, csoportonként tartjuk, ha szükséges. A sorsolást a 
gyermek nevével ellátott névtábla kihúzásával a fenntartó képviselője végzi, a még sza-
bad férőhelyek betöltéséig. 
 
 
 

3.2. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
Az iskolák épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekiga tagintézmények által meghatá-
rozott időben vannak nyitva. 
Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét a tagintézmények a nyitvatartás rend-
jének megfelelően kötelesek biztosítani. A tanulók felügyeletét az ügyeletes nevelők lát-
ják el. 
A tanulóknak az iskolákba reggel a becsengetést megelőző negyedórában kell megér-
kezniük. A tanórák 45 percesek, a köztük lévő szünetek időtartamát az egyes iskolák 
szabályozzák. Az óraközi szünetekkel a tanulók maguk rendelkeznek. 
A tanuló az iskola területét szülői kérésre -tanítási idő alatt indokolt esetbenis - csak 
írásos engedéllyel hagyhatja el. 
A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról, a tanévnyitó tantestületi értekezleten az 
igazgatók javaslatára a tantestületek döntenek az éves munkaterv figyelembevételével. 
A napközis foglakozások munkarendjét az iskolák saját hatáskörben szabályozzák. (Az 
iskolai házirendek szabályozzák.) 
Az iskolán kívüli, de iskolai szervezésű rendezvényeken /osztálykirándulás, DÖK ren-
dezvényei, múzeumlátogatás, iskolai kirándulás / tilos a dohányzás, szeszesital, drogfo-
gyasztás, az egymással szembeni durva viselkedés. 
A tanítási időben tartott rendezvényeken, ünnepségeken való részvétel kötelező az isko-
lák minden tanulója számára. Az adott tanév munkatervében szereplő többi rendezvé-
nyen a részvétel önkéntes. Az iskola ünnepi öltözéke: lányoknak: sötét szoknya, vagy 
nadrág, fehér blúz, fiúknak: sötét nadrág, fehér ing. 
Az iskolák a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend sze-
rint tartanak nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény igazgatója határozza meg és ezt a 
szünet megkezdése előtt az érintettek tudomására hozza. 
Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodákban történik. 
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A tagintézmények tanulmányi kirándulásaik számát és idejét saját éves munkatervük-
ben határozzák meg. 
Az iskolai munkarend részletes szabályait jelen Házirend tagintézményekre vonatkozó 
része részletesen tartalmazza. 
 
 
 

3.3. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA 
 

 
(Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 51. §) 
 
A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalko-
zásokról igazolni kell. 
A hiányzások igazolásának rendjéről és következményeiről év elején tájékoztatni kell a 
tanulókat, illetve a szülőket. 
A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a 
nevelési-oktatási intézményünket. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és 
látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell 
igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pon-
tos időtartamát is. 
A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha 

- a tanuló – kiskorútanuló eseten a szülőirásbelikérelmére –engedélyt kapott a tá-
volmaradásra, 

- a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendbenmeghatározottak 
szerintigazolja, 

- a gyermek, a tanulóhatóságiintézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 
kötelezettségének eleget tenni. 

A szülő, a gondviselő egy tanévben3 tanítási napra igazolhatja gyermeke iskolai hiányzá-
sát. Hosszabb távollétet a szülő az iskola igazgatójátólírásban kérhet (pl. üdülés, külföldi 
út),az engedélyt az igazgatóírásban adja meg. 
Iskolánk nyolcadik évfolyamostanulóitovábbihárom napot vehetnek 
igénybeközépiskolainyílt óráklátogatására iskolai és szülőihozzájárulással. 
A tanulókatsportegyesületi versenyekre hivatalos kikérővel lehet az iskolai jelenlétalól 
mentesíteni, az engedélyt az iskola igazgatója adhatja meg. 
Minden egyéb esetben – iskolai szervezésűtanulmányi verseny, sportverseny, szereplés 
stb. –az igazgatóengedélyezheti a tanulók iskolai távolmaradását. 
Az iskoláttanítási időben csak engedéllyel lehet elhagyni. A szülőírásban vagy 
szóbankikérheti a tanulót a tanítási nap egy részéről (pl. orvosi vizsgálat, családi ok mi-
att), akit elengedhet az osztályfőnök, az óráttartó nevelő, a napközis nevelő, az igazgató-
helyettesek és az igazgató. 
Az egyébfoglalkozásról a szülő vagy gondviselő személyes vagy írásoskérelmealapján 
távozhat a tanuló. 
A tanulótrosszulléte, betegsége miatt a szülő elviheti az iskolából, vagy sajátfelelősségé-
re kérheti gyermeke elengedését, hazaküldését az iskolávaltörténőegyeztetésután. 
 
A hiányzásokkal kapcsolatos eljárásrend 
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 
A hiányzást 8 napon belül le kell igazolni az osztályfőnöknek,  
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Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásokról már az első napon értesít-
sék a tanuló osztályfőnökét. 
A hiányzás igazolása az ellenőrző könyvben, vagy orvosi nyomtatvánnyal, és azon szülői 
aláírással történik. 
Az orvos és hatóság korlátlan órát igazolhat. 
A szülő tanévenként 3 napot igazolhat. 
Az osztályfőnök további 3 napot igazolhat. 
Az igazgató – szülői kérésre 3 napon túli távolmaradást is engedélyezhet. 
Külső szervezetek által, előre egyeztetett kikérőt is igazolásnak tekintünk. 
8. osztályosok két nyílt napon vehetnek részt igazolás nélkül. 
A szóbeli felvételikről igazolást nem kell hozni, de a délutáni  felvétik  előtt, az első két 
órára be kell jönniük.  
 
Tennivalók igazolatlan hiányzás esetén 
Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, magatartása példás nem lehet. 
1. Az első igazolatlan óra (alkalom) után: 

az osztályfőnök írásban  értesíti a tanuló szülőjét, gondviselőjét. 
2. A második  igazolatlan óra (alkalom) után: 

Az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  felveszi a kapcsolatot a 
gyermekjóléti szolgálattal. 

3. 10 igazolatlan óra után : 
Az osztályfőnök értesíti a szülőt, gondviselőt a megyei kormányhivatal járási hivata-
lát és a gyermekjóléti szolgálatot. 

4. 30 igazolatlan óra után 
Az osztályfőnökértesíti az általános szabálysértési hatóságot  és ismételten tájékoz-
tatja a gyermekjóléti szolgálatot. 

5. 50 igazolatlan óra után 
Az osztályfőnökértesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti jegyzőt és a 
megyei kormányhivatal járási hivatalát. 

Az értesítéseket mindig  tértivevényesen kell  küldeni ! 
A szükséges nyomtatványok és szociális központok utcajegyzéke az iskolatitkárnál és a 
helyettesi irodában találhatók. 
 
Iskoláztatási támogatás megvonása. 
A 2010. LXVI. törvény értelmében, „ a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költsé-
gekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támoga-
tást nyújt” 
Amennyiben a tanköteles gyermek  igazolatlanul mulaszt az iskola igazgatójának jelzése 
alapján a lakóhely szerinti jegyzője a következő intézkedéseket teszi:  
1. az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után 

végzéssel hívja fel a figyelmet a tankötelezettség elmulasztásának jogkövetkezmé-
nyeire.2. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai fog-
lalkozások után – amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a 
gyermek védelembe vételét, illetve a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósí-
tásának felfüggesztését. Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra 
is megmarad a családi pótlék  természetbeni formában történő nyújtása a következő 
esetekben:– nem tanköteles gyermek elhanyagolása–tanköteles gyermeknek az is-
kolában nem járáson túli egyéb elhanyagolása esetén. 
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Hatósági igazoltatás 
A tanuló rendkívüli tanítási szünet esetén az iskola által kiállított, betegség, orvosi vizs-
gálat stb. esetén a szülő által kiállított dokumentummal bizonyíthatja hatósági igazolta-
táskor az iskolától való távolmaradás okát. 
 
 

3.3.1. A TÁVOLMARADÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA, A KÉSÉSEKHEZ KÖTŐDŐ 

SZABÁLYOZÁS MÓDJA 

 
A távolmaradást, késést igazolni kell. Az igazolást adhatja az arra jogosult orvos, a szülő 
vagy gondviselő, a pedagógus, az iskola igazgatója, az utazási vállalatok illetékesei (MÁV, 
Volán) és a hatóságok. 
Az igazolást, a mulasztást követő három napon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek. 

- Késésnek számít, ha órakezdés után ér be a tanuló az órára. A naplóba K betűvel 
kell bejegyezni. A késések idejét percek szerint jelölni kell a naplóban, s azok 45 
percenként átváltandók igazolt vagy igazolatlan órára. 

- Ha az óra végéig nem ér be a tanuló, hiányzásnak számít a távolléte. 
A mulasztások összesítéséért és figyelemmel kíséréséért az osztályfőnök a felelős. A ta-
nuló tőle kaphat tájékoztatást mulasztott óráinak számáról. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős rendszeresen tájékozódik az osztályfőnököktől a 
tanulók hiányzásáról, havi összesítést készít, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló 
esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti. 
A tanuló első igazolatlan mulasztásakor az iskola ajánlott levélben értesíti a szülőt, 
melyben felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire is. 
A tanuló második igazolatlan mulasztásakor az iskola felveszi a kapcsolatot a gyermekjó-
léti szolgálattal. 
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 10 órát az iskola igazgatója kö-
teles a Kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni. 
Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola a mulasz-
tásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja 
a gyermekjóléti szolgálatot. 
 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgató-
ja haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt 
és a kormányhivatalt, mely elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá a teljes ösz-
szegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.  
 
 

3.4. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZA-

BÁLYOK 
 

 
A tagintézményekben és azok egész területén, tanórán és tanórán kívül tanulók csak 
felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak, szabadidőben, hétvégi időpontban csak szerve-
zett rendezvényen vehetnek részt. 
A tornatermekben, számítógépes termekben, tankonyhákban, technika műhelyekben 
csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak. Az iskolai sportpályát a tanulók csak tanári 
felügyelettel használhatják az iskolák által meghatározott szabályoknak megfelelően. 
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Az órai munkához szükséges szemléltető eszközöket a tanulók a szaktanár irányításával 
használhatják. 
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 
helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, 
erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben 
rendet hagyjon. 
Az iskola berendezési tárgyainak nem rendeltetésszerű használata, illetve szándékos kár 
okozása esetén tanuló a kárt köteles megtéríteni. 
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 
Az egyes tagintézményi létesítmények használatának rendjét jelen Házirend tagintéz-
ményekre vonatkozó része részletesen szabályozza. 
 
 
 

3.5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

 
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46. §-a alapján 
(1) A tanuló kötelessége, hogy 
a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig 
tartó egyéb foglalkozásokon, (a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben, 1. és 5. 
évfolyamon) 
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 
c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 
felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - 
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 
tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 
d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolá-
hoz tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, 
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 
védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak 
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 
veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 
során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 
g) az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 
h) megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 
 
(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tar-
tani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek 
és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, 
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 
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A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei, hogy 

 minden tanórára képességei szerint felkészüljön 
 minden tanítási órán felszerelése hiánytalan legyen 
 a tanítási óra menetét ne zavarja beszélgetésével, levelezéséve 
 a kötelező és választott foglalkozásokon fegyelmezetten dolgozzon. 

Gyakori felszerelés és házi feladat hiány esetén az osztályfőnök/szaktanár a szülőt érte-
síti. 
Az ellenőrző hivatalos irat, rongálása /firkálás, díszítés / tilos! Az ellenőrzőbe történő 
bejegyzéseket a tanuló köteles hetente a szülővel aláíratni. Elvesztését jelenteni kell az 
osztályfőnöknek, pótlását a tanuló fizeti. 
A tanulók egymással szemben kölcsönös felelősséggel tartoznak. 
Tilos a verekedés, a társ gúnyolása családi élete, vallási hovatartozása, testi felépítése 
miatt. 
Szünetekben játékával ne veszélyeztesse társai testi épségét! 
A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottai-
nak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A tanuló tartózkod-
jon a tiszteletlen szavak használatától, társaival, tanáraival, az iskola dolgozóival szem-
ben. 
A tanuló köteles jelezni nevelőinknek vagy más iskolai alkalmazottnak, ha az iskola terü-
letén veszélyt, vagy veszélyt okozó tevékenységet, balesetet észlel. 
A tanórán csak az órai munkához szükséges eszközöket használhatja a tanuló. A gyűrű, 
nyaklánc, óra használata balesetveszélyes, ezért tilos a technika, testnevelés és szakmai 
gyakorlati órákon. Rágógumizni, mobiltelefont használni tanítási órán nem lehet. 
Az iskolák egész területén tilos dohányozni, bármilyen növényi magot, szeszesitalt, kábí-
tószert fogyasztani. 
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 
valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozások-
ra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a jelentkezés egy tanévre szól. 
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra javasolt tanulókat képes-
ségeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. 
Az iskolai büntetések részletes szabályait az iskolák házirendje tartalmazza. 
 
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46. §-a alapján 
(3) A tanulónak joga, hogy 
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 
részesüljön, 
b) a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék 
és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 
alakítsák ki, 
d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a neve-
lés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és több-
oldalú módon történjék, 
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 
jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban 
nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszé-
lyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi 
épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megte-
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remtését, fenntartását, 
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - külön-
leges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetle-
nül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 
h) az oktatási jogok biztosához forduljon. 
 
(4) a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogsza-
bályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étke-
zésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesül-
jön a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizeté-
se alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a 
részletekben való fizetésre. 
 
(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tan-
könyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. (a 2013/2014-es tanévtől felmenő 
rendszerben, 1. évfolyamon) 
 
(6) A tanuló joga különösen, hogy 
b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozá-
sok, továbbá pedagógusok közül, 
c) igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és 
az iskolai könyvtári szolgáltatást, 
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 
e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 
gyakorlásához szükséges eljárásokról, 
f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja le-
gyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 
g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működésé-
ről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, vala-
mint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskolavezetőihez, pedagó-
gusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra érdemi választ kapjon, 
h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben 
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jog-
szabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való 
jogának gyakorlását, 
i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 
j) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 
továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, 
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 
vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 
l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 
m) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság 
előtt adjon számot tudásáról, 
n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 
o)választó és választható legyen a diákképviseletbe, 
p)a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meg-
határozottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 
q) kérelmére, indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen 
jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 
 
(7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 
 
(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi  
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A tanuló joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja, 
kérésére tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott adatokról, szaktanárától felvilágosí-
tást kérhet érdemjegyeiről, ezzel összefüggésben osztályfőnökén keresztül betekinthet 
az osztálynaplóba. 
A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele 
szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak kegyetlen, 
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy 
érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a 
diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi fe-
lelőséhez és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 
A tanuló családi indíttatásra vagy belső meggyőződésből, bármely vallási felekezet, 
gyermekszervezet tagja lehet. Ebből fakadó viselkedésével, gondolkodásával azonban ne 
sértse társai jogait. 
A tanuló minden őt érintő kérdésben véleményt nyilváníthat úgy, hogy ne sértse mások 
érdekeit, ne zavarja vele a tanítási órák rendjét. A véleménynyilvánításra felhasználhatja 
az iskolai gyűléseket is. A tanuló az általa felvetett kérdésekre választ kell, hogy kapjon a 
törvény biztosította időn belül. (30 nap) 
A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselő útján - jogszabályban meghatározottak 
szerint - rész vegyen az őt érintő döntések meghozatalában. E joga érvényesülése érde-
kében az iskolában diákönkormányzat működik. A tanuló választó és választható a diák-
önkormányzatba, a választás szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza. 
Annak meghatározása, hogy a véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók 
milyen közössége minősül a tanulók nagyobb csoportjának, az iskolák házirendje saját 
hatáskörben dönt. 
Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szü-
lői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőt és a tanulót a következő 
tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 

 Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló ese-
tén a szülő és a tanuló közösen minden év legkésőbb május 20-ig írásban ad-
hatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

 Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írás-
ban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgató-
jának. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedé-
lyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 

 Az adott tanévben a szabadon választott órákra való járás kötelező, évközben 
nincs lehetőség a változtatásra. 

Naponta legfeljebb két témazáró íratható. 
A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni. A röp-
dolgozat egyenértékű a szóbeli feleltetéssel. 
A tanuló joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért di-
cséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a neve-
lőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A jutalmazás részletes szabá-
lyait az iskolák saját hatáskörben szabályozzák. 
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3.6. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYA-

KORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
(Törvényi szabályozás: Nktv. 48. §) 
 
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhet-
nek. A diákkör lehet: 

 szakkör 
 érdeklődési kör 
 önképzőkör 
 énekkar 
 művészeti csoport stb. 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet meg-
előző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 
munkaközösség iskolai vezetősége. 
A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelem-
bevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelő-
testület dönt. 
Az iskolai diákkörök ingyenesek. 
A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy ve-
zetheti. 
A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenysé-
gébe a tanév végéig részt kell venniük. 
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával 
– saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megvá-
lasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 
 

3.6.1. A TANULÓK NAGYOBB KÖZÖSSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA A DIÁKÖNKOR-

MÁNYZAT KÖTELEZŐ VÉLEMÉNYEZÉSI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁHOZ 

 
(Törvényi szabályozás: Nktv. 48. § és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.) 
 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intéz-
mény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, konkrétan az 
Nktv. 48. § (4) bekezdésben meghatározottakon túl – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
120. 2. és 5. bekezdésében meghatározott ügyekben. 
 
A tanulók érdekvédelmét és tanórán kívüli szabadidős tevékenységét szervező közösség 
a diákönkormányzat. 
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből 
álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. 
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, eszközeit rendezvényein térítésmentesen 
használhatja. 
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti és a 
felnőtt fórumokon a képviseletet ellátja. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, 
véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek 
ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 
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Minden tanévben legkésőbb május végéig a diákönkormányzat diákközgyűlést hív össze, 
melynek előkészítését, lebonyolítását a nevelési-oktatási intézmények működéséről szó-
ló rendelet szabályozza. 
A Diákönkormányzat egy tanítás nélküli munkanap /gyermeknap / programját a tanu-
lók igényeinek felmérésével állítja össze minden tanévben. 
 
 
 

3.7. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 
 

 
A tanulók jutalmazásának elveit és formáit jelen Házirend tagintézményekre vonatkozó 
része részletesen szabályozza. 
 
 
 
 

3.8. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

 
Fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásainak elveit jelen Házirend tagintézmé-
nyekre vonatkozó része részletesen szabályozza. 
 
 
 
 

3.9. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

 
(Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 14-15. §) 
 
Iskolánk igazgatója, a főigazgatóval való egyeztetést követően, minden év április 15-éig 
elkészíti és a fenntartó jóváhagyását valamint a szülői szervezet és az iskolai diákön-
kormányzat véleményét követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, 
amelyekből iskolánk tanulói választhatnak.A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat 
előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. 
A tanulók május 20-áig jelenthetik be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával 
a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan kívánnak órán, vagy – az állami álta-
lános iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 
Ha a tanuló iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása 
előtt egyezteti elképzeléseit az igazgatóval vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. 
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választá-
sát. 
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 
attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyer-
mek nem cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 
Ha a tanulót – kérelmére – felvettük a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 
végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig 
köteles azon részt venni. 
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A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, to-
vábbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező taní-
tási órát. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell ar-
ról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit 
tudomásul vette. 
Ha az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az 
iskolába történő beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szabadon 
választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 
A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló 
a következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási 
órán, továbbá ha jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 
A tanulók a választható tantárgyak, foglalkozások közül szülői hozzájárulással választ-
hatnak.  
Az emelt óraszámú csoportokba való bekerülés módját a Pedagógiai Program szabályoz-
za.  
A tanulók tantárgyválasztásának elveit jelen Házirend tagintézményekre vonatkozó ré-
sze részletesen szabályozza. 
 
 
 

3.10. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Napközi, tanulószoba) 
 

 
Intézményünkben a következő egyéb foglalkozások megszervezésére van lehetőség:  

 napközi otthon, 
 tanulószoba, 
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  
 iskolai sportköri foglalkozások, 
 tömegsport foglalkozások, 
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, 
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások, 
 pályaválasztást, iskolaválasztást segítő foglalkozások, 
 a diákönkormányzati foglalkozások,  
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,  
 pályázatokra való felkészítő foglalkozások,  
  pályázatok által meghatározott feladatok elvégzését szolgáló foglalkozások,  
 a tanulók regenerálódását, rekreációját szolgáló foglalkozások,  
 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás  
 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 
szolgáló csoportos, tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni 
foglalkozás, 

 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, baj-
nokságra való felkészítés, a versenyeken való részvétel,  

 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszerve-
zéséhez, lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások,  

 a Pedagógiai Programban meghatározott tanítási órák keretében meg nem 
valósítható osztály vagy csoportos foglalkozások, 
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 Könyvtári foglalkozások, 
 Erdei iskolai foglalkozások,  
 Tanulmányi séták, üzem- és gyárlátogatások, 
 Kiállítások, múzeumok megtekintése, 
 Színház-, mozi-, bábszínház látogatás, 
 Országjárások, kirándulások, 
 Tematikus táborok. 
 Más jelenleg nem ismert feladatok ellátásához kialakítandó foglalkozási for-

mák 
A tanulók a napközis ellátás igénybe vételét az előző tanév végén jelzik, az adott tanév 
elején véglegesítik. Indokolt esetben tanév közben is kérheti a szülő gyermeke napközis 
elhelyezését. Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügye-
letre szoruló tanulót felvesz. A kedvezményes étkezés igénybevételéhez a szülői nyilat-
kozatot az iskola igazgatójának kell benyújtani.  
A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes, vagy 
írásbeli kérelme alapján távozhat. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanu-
ló eltávozására a napközis nevelő adhat engedélyt. 
A napköziben a tanulók a tanulási időben elkészítik írásbeli házi feladatukat, valamint 
felkészülnek a következő napi feladatokra. Az írásbeli házi feladatokat a tanulók – ha 
szükséges tanári segítséggel – önállóan készítik el. Az írásbeli házi feladatokat a napkö-
zis nevelő mennyiségileg ellenőrzi, a feladatok minőségi ellenőrzése a tanítási órán tör-
ténik. 
Ha tanuló a délutáni elfoglaltságai miatt nem készül fel a másnapi órákra ezt a szülővel 
közölni kell. 
 
A tanulók egyéb foglalkozások való részvételének további elveit jelen Házirend tagin-
tézményekre vonatkozó része részletesen szabályozza. 
 
 

3.11. A TANÓRÁKON KÍVÜLI PROGRAMOKON, RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT TANU-

LÓI MAGATARTÁS 
 

 
Az iskola pedagógiai programjának megvalósítását segítő, ahhoz illeszkedő iskolán kívü-
li programok, rendezvények idejére és helyszínére a házirend hatálya kiterjed a tanulók-
ra. Ilyen programok pl. az erdei iskola, a téli és nyári táborozások, az osztálykirándulá-
sok, kulturális intézmények, programok látogatása, sportrendezvények, versenyek, ta-
nulmányi séta stb. Kötelező a házirendben foglaltak betartása ilyenkor, annak szándékos 
megsértése felelősségre vonással jár. 
 
 
 

3.12. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALÁNAK 

SZABÁLYOZÁSA 
 

 
(Törvényi szabályozás: Nktv. 25. § (3)) 
 
A tanuláshoz nem szükséges tárgyak a tanítási órán nem használhatók! 
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A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat 
csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre a nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás 
kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. 
Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanu-
láshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az enge-
dély vagy bejelentés nélküli dolgot az órát tartó nevelő utasítására a tanítási óra végéig a 
tanári asztalra kitenni.  
Az iskola nem vállal felelősséget a tanuláshoz nem szükséges tárgyakban bekövetkezett 
kárért. 
Mobiltelefon az iskolába behozható, használata a tanítási órán tilos. Amennyiben a tanu-
ló telefonját használja órán, illetve annak jelzése a tanítást zavarja az órát tartó pedagó-
gus a tanulót felszólítja a telefon kikapcsolására, és dönthet fegyelmező intézkedés meg-
tételéről. 
Nagyobb értékű tárgyak /ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb./ valamint nagyobb 
összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével, saját felelősségükre hoz-
hatnak.  
A tanulók az iskolába kerékpárral a szülő felelősségével járhatnak. 
A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatalának elveit jelen Házirend tagintézmé-
nyekre vonatkozó része részletesen szabályozza. 
 
 

3.13. AZ OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNY KÁROKOZÁSI FELELŐSSÉGÉRE VO-

NATKOZÓ SZABÁLYOK (SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁS) 

 
(Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 61.§ és Nkt. 59.) 
 
A tanuló köteles megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy 
az oktatás során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit. 
A tanuló szociális helyzete miatt egész tanévre kölcsönözhet a könyvtárból tankönyvet, 
melynek épségéért felelőssé válik. Ha használhatatlanná válik a tankönyv, kártérítési 
felelősség terheli a tanuló szülőjét. 
A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tájékoztatással egyidejűleg a 
szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az 
okozott kár megtérítésére. 
A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója 
állapítja meg a helyi karbantartó segítségével. 
 
 
 

3.14. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 
 

 
(Törvényi szabályozás: Nktv. 46. § (1-e) és 20/2012. EMMI rendelet 129. §(1) Az egés-
zséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt 
szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.) 
 
A tanuló kötelessége, hogy: 
– óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 
– elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket; 



20 
 

– betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, nevelőitől hallott, 
a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

– azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy má-
sokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt 
(pl. természeti katasztrófát, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

– azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, alkalmazottjának – amennyiben 
állapota megengedi –, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült; 

– megismerje az iskolaépület kiürítési tervét, részt vegyen annak gyakorlásában; 
– rendkívüli esemény esetén (természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenye-

getőzés) betartsa az iskola dolgozóitól kapott utasításokat, az intézményi előíráso-
kat. 

A testnevelésórákra, sportfoglalkozásokra, edzésekre vonatkozó külön szabályok: 
– Tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 
– Sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszere-

lést kell viselniük, ami lehet: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, torna-
dressz, melegítő. Udvaron tartott sportfoglalkozásokon – hideg időjárás esetén – 
sapkát, kesztyűt is viselhetnek a tanulók. 

– Sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 
fülbevalót, kiálló testékszert a balesetveszélyességük miatt. 

Az iskola épületében mindenkinek tilos a dohányzás! 
 
(Törvényi szabályozás: Nktv. 25. § (5)) 
 
A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 
Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosnál vizsgálatra, illetve tanácsadásra, va-
lamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett szűrővizsgálaton vehet részt. 
A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót 
és a szülőt. A szűrővizsgálatokon való részvétel minden tanuló elemi érdeke. 
Az 1. 3. 5. 7. osztályok évente szűrővizsgálaton, a 8. osztályosok pályaalkalmassági szű-
rővizsgálaton vesznek részt. A szűrővizsgálatokon felmerült problémáról a szülő szemé-
lyesen kérhet tájékoztatást az iskolaorvostól. 
A tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 2-3 alkalommal az iskolai védőnő 
végzi. 
Az iskolából tanítási időben a gyermek orvosi vizsgálatra csak a szülő írásos vagy szemé-
lyes kérésére mehet el. A vizsgálat tényét az ellenőrző könyvében a vizsgálatot végző 
orvossal igazoltatja. 
 
Iskolánk valamennyi évfolyam számára megszervezi a tanulók fizikai állapotának és 
edzettségének mérését, vizsgálatát. A részleteket a tagintézmények Pedagógiai Program-
ja, valamint jelen Házirend tagintézményekre vonatkozó részei tartalmazzák. 
 
A tanulók a gyermekjóléti szolgáltatásokat igénybe vehetik. A gyermekjóléti szolgálat és 
iskola közötti kapcsolatot a tanuló osztályfőnöke/ifjúságvédelmi felelős látja el, alkalom-
szerű vagy meghatározott időnkénti megbeszéléseken.  
 
A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási 
és tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezeti és működési szabályzatának mel-
lékletét képezik. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e sza-
bályzatok tartalmát. 
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A tanuló ismerje az épület kiürítési tervét és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatá-
ban. Rendkívüli esemény /pl. természeti katasztrófa, tűz,- robbantással történő fenyege-
tés/ esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épü-
let kiürítési tervében szereplő előírásokat.  
 
Az iskolában működő büfék, áruautomaták működtetése: 
 
(Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 130.§) 
 
 (2) Ha a nevelési-oktatási intézmény fenntartója vagy az intézmény vezetője – ameny-
nyiben erre az intézmény alapító okirata feljogosítja – megállapodást kíván kötni az in-
tézményben üzemelő élelmiszerárusító üzlet vagy áruautomata működtetésére, dönté-
séhez beszerzi az iskola-egészségügyi szolgálat szakvéleményét. Az iskola-egészségügyi 
szolgálat abban a kérdésben foglal állást, hogy az árukínálat megfelel-e az egészséges 
táplálkozásra vonatkozó ajánlásoknak, továbbá hogy tartalmaz-e olyan terméket, amely 
alkalmas lehet a tanuló figyelmének, magatartásának olyan mértékű befolyásolására, 
hogy azzal megzavarja az nevelési-oktatási intézmény rendjét, vagy rontsa a nevelő-
oktató munka hatékonyságát. 
(5)Az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áru-
automata működtetési időszakának a megállapodásban történő meghatározásához a 
nevelési-oktatási intézmény vezetője beszerzi a fenntartó, az iskolai szülői szervezet, 
közösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértését. 
 
 

3.15. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A napközis, menzás térítési díjat a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg. A 
térítési díjakat a helyi rendnek megfelelően kell befizetni. 
A visszatérítés szabályait az intézményegységek a szülőkkel ismertetik. 
A napközi és a menza befizetése az iskola gazdasági ügyintézőjénél történik a kihirdetett 
befizetési napokon és időpontokban. Az étkezés lemondása előző napon, illetve a mu-
lasztás megkezdése napján 9 óráig lehetséges. Az előzetesen lemondott étkezésekre be-
fizetett térítési díj a bejelentést követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmá-
val visszatérítésre kerül, az ebédjegyet le kell adni.  
 
 

3.16. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI 
 

 
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók körét nyilván tartjuk. A rászorultság megállapí-
tása a szülők kérésére, kereseti igazolása, az osztályfőnökök valamint a gyermekvédelmi 
felelős személyes tapasztalata illetve egyéb – a gyermekkel személyes kapcsolatban ál-
lók – jelzése alapján történik. 
A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az 
iskola jogosult, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök 
véleményének kikérése után - dönt. A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez 
az a tanuló: 

 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 
 akit az egyik szülő egyedül nevel, 
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 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacso-
nyabb munkabér 50 %-át.  

 
 
 
 

3.17. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 
 

 
Az iskola használatának rendjét jelen Házirend tagintézményekre vonatkozó része rész-
letesen szabályozza. 
 
 
 

3.18. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ 

VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉSHATÁRIDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI KÖVETELMÉNYEI 
 

 
Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 64-65. § 
 
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-
sához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelő-
testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott 
tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 
lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell letenni. 
 
Különbözeti vizsgát tehet iskolánkban az a tanuló, aki a tanulmányait nálunk kívánja foly-
tatni. 
 
Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol ma-
rad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 
vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, kö-
rülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondat-
lan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a 
vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó 
pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 
megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 
 
Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 
a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 
b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 
marad, vagy 
a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
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A vizsgák időpontja: 
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által a tanév rendjében meghatározottak sze-
rint, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
 
A különbözeti vizsgákra szükség esetén tanévenként két vizsgaidőszakot jelölünk ki a vizs-
gát megelőző három hónapon belül. 
 
Osztályozó vizsgát az iskolánk a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpont-
járól a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk. 
 
Vizsgára jogosultság: 
Tanulmányok alatti vizsgát – a 20/2012. EMMI rendelet rendeletben meghatározottak 
szerint –független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben le-
het tenni, amellyel atanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alat-
ti vizsga nem ismételhető. 
 
Értesítés tanulmányok alatti vizsgáról 
Az osztályfőnök, a szaktanárok jelzése alapján, az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgára 
kötelezett tanulót és szüleit írásban tájékoztatja vizsga időpontjáról, menetéről és a szak-
tanár által összeállítottvizsgakövetelmények elérhetőségéről. 
A szaktanár egy példányt köteles leadni a tájékoztatóból (tanuló nevével, osztályával, tan-
könyv/ek címével, témakörök megnevezésével) az igazgatói irodában. 
 
Vizsgára jelentkezés módja 
Osztályozó és különbözeti vizsgára írásban kell jelentkezni. A jelentkezési lap aláírásával a 
tanulóelismeri, hogy megismerte az osztályozó vizsgára vonatkozó szabályokat. 
Osztályozó vizsgára a jelentkezés határideje: a tervezett vizsga előtt egy hónappal. 
 
A vizsgakövetelményeket jelen házirend melléklete tartalmazza. 
 
 
 
 

3.19. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek /tanulónak, szülőnek az iskola 
alkalmazottainak/ meg kell ismernie. 
A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az intézmény irattárában, 
 az intézmény honlapján, 
 az intézményegységek nevelői szobájában, 
 az intézmény és az iskolák igazgatóinál, 
 az intézményegységek könyvtáraiban, 
 az iskolai szülői szervezet vezetőjénél. 

A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. A szülőnek átadott példány a könnyebb 
kezelhetőség érdekében a házirend tömörített változata. 
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Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 
tájékozódni kell, tájékoztatást adni pedig 

 a tanulóknak osztályfőnöki órán, 
 a szülőknek szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 
tanév elején az osztályfőnöknek meg kell beszélnie: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán, 
 a szülőkkel szülői értekezleten. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézmény igazgatójától, az iskola 
igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó órá-
ján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 
 
 

4. A HÁZIREND ALKALMAZÁSAI 
 

 
 

4.1. A HÁZIREND ALKALMAZÁSA A MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉK-

HELYINTÉZMÉNYÉBEN 
 

 

4.1.1. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A tanítás rendje 
Az iskolában tanítási időben délelőtti tanítás, délutáni egyéb foglalkozások, egésznapos 
tanulásszervezésű osztályokban 1-4. évfolyamokon felváltva, délelőtt és délután tanórák 
és egyéb foglalkozások váltják egymást. 
 
Nyitva tartás, gyülekezés, várakozás 
Nyitva tartás: 
Az iskola épülete portai szolgálattal reggel 6 órától este 20 óráig van nyitva. 
A tanítási idő reggel 8 órától délután 16 óráig tart.  
Az első tanóra kezdési időpontja 8 óra. Iskolába érkezés időpontja 7.45. 
7.15  és 7.45 között írásbeli szülői kérésre reggeli ügyeletet biztosítunk.  
 
Gyülekezés rendje:  
Az iskolába érkező tanulók 7.15 és 7.45 között az ügyeleti helyszínen gyülekeznek, ott 
tanári felügyelettel tartózkodnak. A reggeli gyülekező ősszel és tavasszal jó idő esetén az 
iskolaudvar, rossz idő esetén az iskola aulája. Téli időszakban a reggeli ügyelet helyszíne 
az aula. 
 
Várakozás rendje:  
Tanulók 
A tanulók a tanítási órák közötti szüneteket a folyosón töltik, jó idő esetén a 15 perces 
nagyszünetekben az iskolaudvaron tartózkodnak tanári felügyelettel.  
A tanulók a tanítási órák után egyéb foglalkozásokon vehetnek részt. A napközi vagy 
tanulószobai foglalkozás az utolsó tanítási óra után kezdődik. 
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Más egyéb foglalkozásokra (szakkör, diákkör, sportkör, zeneiskola, könyvtár stb.) vára-
kozni az első emeleti zsibongóban lehet mindaddig, míg a foglalkozás el nem kezdődik. 
Aki az egyéb foglalkozásra otthonról jön vissza, a foglalkozás kezdete előtt 5-10 perccel 
érkezzen az emeleti zsibongóba. A várakozások idejére tanári felügyeletet nem biztosí-
tunk, az iskolában mindenki saját felügyeletére tartózkodik. 
 
Szülők, hozzátartozók: 
Tanítási időben a szülő, hozzátartozó csak az osztályfőnök, annak hiányában az igazgató, 
igazgatóhelyettes tudtával találkozhat a tanulóval. Ez irányú szándékát a szülő, hozzátar-
tozó a portán bejelenti. Találkozni, a találkozásig várakozni csak a tanári előterében le-
het. Ezen rendelkezések a tanítás zavartalanságát segítik. 
 
Egyéb látogatók: 
Előzetes bejelentkezés esetén várakozni, portai bejelentkezés és felkísérés után a tanári 
előterében lehet. 
Aki előzetesen nem jelentkezett be, a portán bejelenti jövetele célját, és a portánál vára-
kozik mindaddig, amíg a bejövetelhez az engedélyt meg nem kapja. Engedélyt az iskolá-
ba való bejövetelhez idegen esetén csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat. Aki 
nem idegen, az a portán bejelenti jövetele célját, ezt követően a portás telefonon egyez-
tet a keresett személlyel, hogy tudja-e fogadni.  Ha tudja fogadni, akkor a vendég egyedül 
felmehet a tanári előteréhez. 
 
A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztály-
főnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár írásbeli engedélyével hagyhatja el az iskola 
épületét. 
Az óraközi szünetekben a termeket zárva tartjuk. A tanulók jó idő esetén a 15 perces 
szünetet az udvaron, más esetben a folyosókon töltik tanári felügyelettel. 
Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. 
 

 
Csengetési rend 

a) Délelőtti foglalkozások: 
 

Tanóra Becsengetés Kicsengetés 
1. 800 845 
2. 900 945 
3. 1000 1045 
4. 1055 1140 
5. 1155 1235 
6. 1245 1330 
7. 1335 1425 

8. 1425 1515 

9. 1515 1600 

 
b) Iskolaotthonos csoport:  

 
Tanóra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 
2. 900 945 
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3. 1000 1045 
4. 1055 1140 
5. 1150 1235 
6. 1240 1325 
7. 1330 1415 

8. 1425 1510 
9. 1515 1600 

 
 
 

c) Napközi és tanulószoba 
 

 1230 1600 
 

 
Főétkezés ideje: 

 Ebéd az utolsó tanóra után órarendhez igazodó ebédelési rend szerint pedagógus 
felügyeletével. 

 Egésznapos munkaszervezésű osztályban 5. tanórában. 
 
 
Tanítási órák rendje 
A tanítási órák órarend szerint követik egymást. Alsó tagozaton osztályteremben, felső 
tagozaton szaktanteremben tanítunk. Az órarendet tanévkezdésig a feladattal megbízott 
pedagógus készíti. Az órarendkészítés szempontjai az egyenletes napi és heti tanulói 
terhelés biztosítása, és a tantermek kihasználtsága. 
 
Tanulók megjelenése, felszerelése 
A tanulók az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak meg-
felelő öltözékben jelennek meg, öltözködésükkel kerülik a szélsőségeket; 
Az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelennek meg: sötét 
szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing. 
 
 
 

4.1.2. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁ-

LYOK 
 

 
Az iskola helyiségei a helyiség céljának megfelelően használhatók. Az iskola berendezési 
tárgyainak, eszközeinek rendeltetésszerű használata minden tanuló és pedagógus, a he-
lyiséget terembérleti szerződés alapján használó feladata. A rendeltetésszerű használat 
felelőse a foglalkozást vezető pedagógus, a teremhasználatra szerződött személy. 
 
Az iskola épületének megóvása minden tanuló, iskolai dolgozó, terembérlő feladata. 
 
Az iskolában tanítási gyakorlaton tartózkodó egyetemi hallgatók számára a Házirend 
vonatkozó részeinek betartása kötelező. A Házirend betartásának felügyelete a mentor-
pedagógus feladata. 
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Az iskolába érkező látogatók számára (referenciaintézményi szolgáltatásokat igénybe 
vevők, partnerintézmények képviselői, egyéb látogatók) a Házirend vonatkozó részeinek 
betartása kötelező. 
 
Uszoda használati rendje, Tornaterem és öltözők használati rendje, Számítógépterem 
használati rendje lásd. Melléklet.  
 
 

4.1.3. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

A tisztségviselő tanulók feladatai 
 

1. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
 hetesek; 
 folyosói tanulói ügyeletesek; 
 tantárgyi felelősök. 

2. A hetesek feladatai: 
 letörlik a táblát, gondoskodnak krétáról; 
 felelősek a folyosó tisztaságáért; 
 szellőztetésről gondoskodnak; 
 az óra elején jelentik a hiányzókat; 
 ha 5 perccel a becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára, ezt a tanári-

ban bejelentik. 
3. A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók- külön beosztás szerint- reggel 7.00 

és 730 óra között, valamint az óraközi szünetekben tanulói ügyeletet látnak el. A 
tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletesi munkát, fe-
lelősek a folyosó tisztaságáért, felügyelik a mellékhelyiségek rendeltetésszerű 
használatát. 

4. Az egyes tanítási órákon a tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolí-
tását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szük-
séges eszközök biztosítását. 

5. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 
lezárásában, a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjai köz-
reműködnek. 

 
 

4.1.4. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYA-

KORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
1. Az iskolai közösségek bármely, életüket érintő kérdésben a diákönkormányzaton 

keresztül érvényesíthetik jogaikat. A diákönkormányzat pedagógus vezetőjét a 
nevelőtestület és a diákok véleményének kikérésével az igazgató bízza meg. A di-
ákönkormányzat törvény szerinti jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot 
segítő nevelő érvényesíti. A diáktanács havi rendszerességgel tanácskozik. Az is-
kola a diáktanács működéséhez szükséges feltételeket biztosítja. (Pl.: klubszoba, 
tantermek használata, iskolarádió, fénymásolás, internet.) 

2. A iskola nagyobb tanulóközösségét (a tanulói létszám 50%-át)érintő kérdések-
ben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Kötelező a véleményezés 
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kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját, pl: osztályt érintő, de a többi tanuló-
csoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

3. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormány-
zat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi ren-
delkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biz-
tosít. 

4. Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszer-
vezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket 
hozhatnak létre. Az iskolában tantárgyi, kulturális, sport diákkörök alakíthatók. A 
diákkört csak pedagógus végzettségű személy irányíthatja, vezetheti. 

5. Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - 
a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 
jogorvoslatot. 

6. Tanévenként egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Az iskolai di-
ákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diák-
önkormányzatot segítő nevelő beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak 
munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészé-
ről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az 
iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

7. Az iskolába beiratkozott tanuló a köznevelési törvényben meghatározott jogokat 
a beiratkozást követő első tanítási naptól gyakorolhatja. 

 
 
A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tud-
nivalókról 
szóban 

 az iskola igazgatója iskolagyűléseken-,  
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon  

írásban 
 tájékoztatófüzetben, ellenőrzőben 
 honlapon az igazgató, osztályfőnök, szaktanár, tanító folyamatosan tájé-

koztatja. 
2. A tanulókat és szüleiket a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők fo-

lyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják. 
3. A tanulók a jogszabályokban biztosított jogaiknak érvényesítése érdekében – 

szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik útján – iskola neve-
lőihez, az osztályfőnökükhöz, a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatósá-
gához az fordulhatnak. 

4. A tanulók saját jogainak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvet-
lenül vagy választott képviselőik útján az iskola nevelőihez, adott ügyben érintett 
gyermek osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz vagy az iskola igazgatójához 
fordulhatnak.  

 
 
 

4.1.5. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 
 

 
Azt a tanulót, aki 
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 példamutató magatartást tanúsít; 
 képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; 
 az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez; 
 versenyeken vesz részt; 

bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez; 
az iskola jutalomban részesíti. 
 
A JUTALMAZÁS FORMÁI 
 
Fokozatok: 

 szaktanári szóbeli dicséret. 
 szaktanári írásbeli dicséret, ha valamelyik szaktárgyban az elvártnál többet telje-

sít, kimagasló eredményt ér el. 
 osztályfőnöki szóbeli dicséret. 
 osztályfőnöki írásbeli dicséret, ha valamelyik szaktárgyban az elvártnál többet 

teljesít, kimagasló eredményt ér el, közösségéért egyszer sokat, vagy folyamato-
san többet vállal, iskolai rendezvényeken való szereplésért, ill. az iskola képvise-
letében nyújtott teljesítményéért. 

 igazgatói szóbeli dicséret. 
 igazgatói írásbeli dicséret (versenyeken és programokon való részvételért a szak-

tanár illetve az osztályfőnök javaslata alapján) ha az előzőekben említett tevé-
kenység folyamatos és/vagy olyan eredményt ér el, amellyel az iskolának dicső-
séget szerez (megyei, területi, regionális és országos versenyeken, pályázatokon 
az iskola képviseletében nyújtott kimagasló teljesítményért), az iskola közössé-
géért egyszer sokat, vagy folyamatosan többet vállal.  

 nevelőtestületi dicséret (kitűnő tanulmányi eredményért, kimagasló teljesítmé-
nyért pl. tanulmány, sport, stb.) ha egész tanévi tanulmányi és közösségi munká-
ja, magatartása példamutató. 
 

Más elismerési formák: 

 „Kicsinyek közt a legkiválóbb” cím (4. évf. tanulói számára), átadása a tanévzáró 
ünnepélyen. 

 „Az év diákja” cím ( 8. évf. tanulói számára, beadott pályázat alapján a tantestület 
dönt), átadása a tanévzáró ünnepélyen. 

 Az „Jó tanuló-jó sportoló”  cím (a cím odaítéléséről a tantestület dönt), átadása a 
tanévzáró ünnepélyen. 

 „Solti Csilla díj” a matematika és számítástechnika tantárgyakban mutatott kiváló 
teljesítményért 7-8. osztályos tanulónak (alapítva 2010.), átadása a tanévzáró 
ünnepélyen. 

 Tanulmányi, művészeti, sportversenyeken elért jó helyezések ismertetése a han-
gosbemondón, iskolagyűlésen, iskolai honlapon. 

 Kisebb értékű tárgyjutalommal díjazás iskolagyűlésen. 
 

Csoportos 

A DÖK ill. az iskola munkatervében megjelölt célfeladatok osztályszintű kiemelkedő vég-
rehajtásáért: 1 jutalomnap (adományozó: DÖK, tantestület, igazgató). 
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Felhasználásáról az osztály tetszés szerint dönthet. Tervezett időpontját legalább két 
héttel korábban egyezteti az iskola igazgatójával. 
 
 
 

4.1.6. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

 
Fegyelmező intézkedést von maga után 

 a tanulmányi kötelesség megszegése 
 a házirend előírásainak megszegése 
 az igazolatlan mulasztás 
 az iskola jó hírének rontása.  

 
A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI 

 
 szaktanári, napközis nevelői, ügyeletvezetői figyelmeztető: 
ha valamelyik tantárgyhoz kapcsolódó kötelességeit részben vagy egészben nem teljesí-
ti, magatartásával sérti a házirendet. 
 
 • osztályfőnöki figyelmeztető: 
ha kötelességei közül többet elhanyagol, magatartásával többször sérti a házirendet (há-
rom szaktanári figyelmeztetés után mindenképpen) 
 
•osztályfőnöki intő:  
ha a kötelességmulasztás többször fordul elő, valamely (önként vállalt vagy rábízott) 
feladatát nem teljesíti, magatartásával ismételten sérti a házirendet (két osztályfőnöki 
figyelmeztetés után mindenképpen) 
 
• igazgatói figyelmeztetés:  
ha az előző elmarasztalások ellenére sem változtat viselkedésén, vagy kifogásolt szor-
galmán, egyszeri súlyos vétséget követ el a házirend ellen (egy osztályfőnöki intés után 
mindenképpen). 
 
 • igazgatói intő:  
ha az igazgatói figyelmeztetés után is súlyosan megszegi kötelességeit, vét a házirend 
ellen. 
  
• nevelőtestületi figyelmeztetés:  
ha az előző elmarasztalások ellenére sem változtat viselkedésén, vagy kifogásolt szor-
galmán, vagy egyszeri kirívó vétséget követ el (igazgatói intés után mindenképpen). 

 
A fegyelmező intézkedés meghozatalánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indo-
kolt esetben el lehet térni. 
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásáról el kell te-
kinteni, s a tanulót legalább az „osztályfőnöki intés” büntetésében kell részesíteni. Súlyos 
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 
 az agresszió; 
 az egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása; 
 a szándékos károkozás; 
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 az iskola nevelőinek és alkalmazottainak emberi méltóságában való megsértése; 
 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncse-

lekménynek minősülnek. (pl. okirat hamisítás, lopás stb.) 
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben FEGYELMI ELJÁRÁS in-
dítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület 
dönt. 
A kötelességszegést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre kö-
telezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola 
igazgatója határozza meg. 
 
 
 

4.1.7. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐK HOZZÁFÉRÉSÉNEK 

MÓDJA 
 

 
Intézményegységünkben jelenleg nem működik elektronikus napló. 
 
 

4.1.8. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

 
 Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában írásban értesíti a szülőket és a ta-

nulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 
 Kiskorú tanuló esetén a szülő, a 14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a 

tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adja le a tantárgyválasztással kap-
csolatos döntését az osztályfőnöknek. 

 Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban 
adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 

 A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 
módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 
 

 
 

4.1.9. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Napközi, tanulószoba) 
 

 
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE 
 
Napközi otthon, tanulószoba: Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 
1-4. évfolyamon napközi otthon, az 5-8. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási 
szünetekben, tanítás nélküli munkanapokon – igény esetén – összevont napközis ügyele-
tet tartunk. 

 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kéré-
sére történik. 

 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra tanév elején lehet jelentkezni. 
Indokolt esetben a felvétel tanév közben is lehetséges. 

 Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, va-
lamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 
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 A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16 óráig tartanak. Szülői 
igény esetén a tanulók számára 16 óra és 17 óra között az iskola felügyeletet biz-
tosít. 

 A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára 
járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdik és délután 15 óra 30 percig tart. 

 A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia 
kell. 

 A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes 
vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiá-
nyában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat enge-
délyt. 

 A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működhetnek: 
 tanulmányi felelősök; 
 tisztaságfelelősök; 
 játékfelelős; 
 naposok. 

 A tanulmányi felelősök feladatai:   
 gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap a nevelők asz-

talára készítik; 
 figyelmeztetik a napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos prob-

lémákra; 
 segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 

 A tisztaságfelelősök feladatai: 
 felügyelnek a terem, a mosdó rendjére, tisztaságára; 
 ellenőrzik a tisztálkodás rendjét; 
 a tanulás végén letörlik a táblát. 

 A játékfelelős feladatai: 
 a nevelőknek segítenek a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításá-

ban; 
 felügyel a csoport játékainak megóvására; 
 rendet tart a csoport játékszekrényében. 

 A naposok feladatai:  
 segítenek megteríteni, tálalni; 
 ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. 

 
Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások: Az egyéni képességek 
minél jobb kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék fel-
zárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 
és felzárkóztató foglalkozások segítik. 
 
Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója lehet. Az iskolai 
sportkör foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók 
mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 
iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 
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Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesz-
tését szolgálja. A szakkörök indításáról minden tanév elején az iskola tájékoztatja a 
tanulókat, szülőiket, közzéteszi az iskola honlapján. 
 
Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlődését segítik a 
különféle versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szerve-
zünk. A vállalt feladat a kiválasztott tanulók részére, a szülő beleegyezése esetén kö-
telező. 
 
Kirándulások: Az osztályok számára évente 2 alkalommal – ősszel és tavasszal – ta-
nulmányi kirándulást szervezünk. 
 
Erdei iskola: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskola fala-
in kívül szervezett erdei iskolai foglalkozások.  
 
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozá-
sok: ismeretszerzés, ismeretbővítés céljából szervezett, rendszeres vagy esetenkénti 
foglalkozások. 
 
Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére az iskola kü-
lönféle szabadidős programokat szervez (pl: túrák, kirándulások, színházlátogatások, 
táncos rendezvények, stb.).  
 
Iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogat-
ható iskolai könyvtár segíti. 

 
 
Jelentkezés és részvétel 
A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A jelentkezés egy 
tanévre szól. 
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. 
A szabadidős, erdei iskolai, múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kap-
csolódó foglalkozásokon valamint a tanulmányi kirándulásokon a részvétel ajánlott, a 
részvételhez a szülő írásbeli engedélye szükséges. Méltatlan magatartás vagy más okból 
kimaradó tanulók felügyeletéről az iskola gondoskodik. 
 
 
Az iskolai étkeztetés rendje 
 
Az iskolában diákétkeztetés igényelhető. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalko-
zásra felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek. A csak ebédet igénylő 
tanulók számára az iskola menzát biztosít. Hiányzó tanuló térítési díjából visszatérítés 
jár, ha a szülő az étkezést 1 nappal előre lemondja. 
 
Reggeli (tízórai) rendje: 
Alsó tagozat: Az első szünetben a napközis tanulók tanítójukkal  az ebédlőbe vonulnak, 
és ott megreggeliznek, majd tanítói kísérettel visszatérnek a tanterembe. 
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Felső tagozat: Az étkezésre befizetett tanulók a második szünetben sorakoznak az ebéd-
lő előtt. Ügyeletes tanár jelenlétében megreggeliznek, majd visszatérnek a folyosókra. 
 
Ebédelés rendje: 
Alsó tagozat: Az utolsó tanóra után, egésznapos osztálynál az arra kijelölt időben, tanító-
jukkal az ebédlőbe vonulnak, és ott megebédelnek. 
Felső tagozat: A tanulók az utolsó tanóra után sorakoznak az ebédlő előtt. Ebédjegyüket 
felmutatva jogosultak az ebédelésre. Akinek nincs ebédjegye, étkezésre nem jogosult. 
 
Uzsonna rendje: 
Uzsonnára is befizetett. ill. ingyenesen étkezők,  

 ha napközisek vagy tanulószobásak, uzsonnájukat az arra kijelölt délutáni étke-
zés ideje alatt fogyasztják el. 

 ha nem napközisek vagy tanulószobások, az uzsonnájukat a portán vehetik el. Aki 
az uzsonnáját az ebéd után, hazaindulás előtt kívánja elfogyasztani, a portánál 
megteheti. 

 
 
A könyvtárhasználat legfontosabb szabályai 
A könyvtár nyitva tartása: 

Hétfő 900 - 1530 
 Kedd 900 - 1530 
 Szerda 900 - 1530 
 Csütörtök 900 - 1530 
 Péntek 1100 - 1500 

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 
2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 
3. A könyvtár használata ingyenes. 
4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsö-

nözhető, kisebbik része az olvasóteremben használható. 
5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 
6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban talál-

ható dokumentumok. 
7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek, lexikonok, enciklopédi-

ák. 
8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 14 nap. Kötelező olvasmányok eseté-

ben 30 nap. A kölcsönzési időt kétszer lehet meghosszabbítani. A tankönyvek 
kölcsönzése egy tanévre szól. 

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden eset-
ben a könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, 
köteles másik példányról gondoskodni vagy a kárt a könyv napi forgalmi értéké-
nek megfelelően megtéríteni. 

11. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tar-
tozásokat rendezni kell. 

12. A könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem 
használatára. 

13. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
 



35 
 

 
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó isko-
lán kívüli rendezvények 
Az alábbi iskolán kívüli rendezvényeket pedagógusok szervezik, azon a tanulók pedagó-
gus kíséretében vesznek részt. A részvétel tanítási időben kötelező, más időpontokban 
ajánlott. A rendezvényről a szervező pedagógus írásban értesíti a szülőt, amennyiben 
szükséges, írásban kéri a szülő beleegyezését. Ha a tanuló az iskolán kívüli rendezvé-
nyen nem tud részt venni, tanítási időben ügyeletet igénybe vehet. 

1. Múzeum, könyvtár, színházlátogatás. 
2. Erdei iskola, táborozás. 
3. Verseny, versenyfelkészítés, ünnepély, megemlékezés, előadás. 

 
A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani 
a Házirend előírásait. 

 

4.1.10. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALÁNAK SZA-

BÁLYOZÁSA 
 

 
1. Tanuláshoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, híradástechnikai eszköz, nagy ér-

tékű ékszer, kés, szúró-vágó eszköz, játék fegyverek, petárda,öngyújtó, gyufa, 
szöggel kivert kiegészítők, nagy értékű számottevő mennyiségű pénz stb.) nem 
szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanártól erre engedélyt 
kér és engedélyt kap. 

2. Mobiltelefonját a tanuló az iskolába belépéskor köteles kikapcsolni, a tanítás vé-
gén az iskolából való távozáskor visszakapcsolhatja. Ettől eltérni csak külön en-
gedéllyel lehet. Engedélyt indokolt esetben a szaktanár, osztályfőnök adhat. Taní-
tási idő alatt telefonos üzenetet fontos esetekben a tanulók számára a titkárságon 
keresztül közvetítünk. Az iskolaidőben bekapcsolt mobiltelefont a nevelő elveszi, 
és az igazgatói irodában adja le, ahol a szülő átveheti. Az iskolában fénykép-vagy 
videofelvételt készíteni csak igazgatói engedéllyel szabad. 

3. A tanuláshoz nem tartozó elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 
4. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.  
5. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt.  

 
 

4.1.11. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 
 

 
 A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 
 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;     
 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait 

vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve rendkívüli ese-
ményt észlel; 
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 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, ha rosszul érzi magát, 
vagy, ha megsérült; 

 rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fe-
nyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóink utasításait,  
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gya-
korlatában; 

 A testnevelési órákra, edzésekre sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabá-
lyok: 
  a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; 
  a sportfoglalkozásokon a tanulóknak bánkis, vagy fehér pólót, rövidnadrágot, 

váltó zoknit, sportcipőt (melyet csak testnevelés órán használ) valamint hű-
vös időjárás esetén melegítőt kell viselniük; 

  a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyaklán-
cot, karkötőt, lógó fülbevaló, testékszert; 

  testnevelésóra előtt a tanuló kérheti értékeinek elzárását; 
  tartós felmentést orvosi igazolással kell igazolni, egyszeri felmentést a szülő 

az ellenőrzőben, írásban kérhet; 
  a felmentett tanuló köteles az órán jelen lenni; 
  a gyógytestnevelésre utalt és ott rendszeresen megjelenő tanulónak, ha a dé-

lelőtti testnevelés órája első vagy utolsó órára esik, azon nem kell megjelen-
nie, távolmaradása igazoltnak tekinthető 

 

 
 

4.1.12. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 
 

 
Használati előírások 

1. Délután a tanórán kívüli egyéb foglalkozások 16 óráig tartanak. 17 óráig ügyele-
tet biztosítunk. 

2. 17 órától sötétedésig az iskolánk tanulói az iskola udvarát sportra, játékra, saját 
felelősségükre, kulturált formában és rendeltetésének megfelelően használhatják  

3. A szakkörbe és a választható foglalkozásra való jelentkezéshez írásos szülői hoz-
zájárulás szükséges, mely egész tanévre szól. 

4. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 
óra és 16 óra között. 

 
 
Egészségvédelmi szabályok 

 A tanulók kisebb sérülések, rosszullétek esetén, az iskola titkárságán segítséget 
kérhetnek. Az iskolatitkár és egy pedagógus elsősegélynyújtásban képzett szak-
emberként ellátja a sérültet, súlyosabb esetben értesíti a szülőt, szükség esetén 
mentőt hív.  

 Gyógyszerérzékenységről a szülő beiratkozáskor a tanulói adatlapon és tanév ele-
jén az ellenőrzőben, tájékoztatóban értesíti az iskolát. 

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az 
iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja.  

 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egés-
zségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését. 
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 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiénia, tisztasági szűrővizsgálatát. 
 Dohányozni az iskola területén és közvetlen közelében tilos! 

 
 

4.1.13. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 
USZODA HASZNÁLATI RENDJE 
Az uszoda használati rendjének a betartása minden ott tartózkodó számára kötelező! Az 
uszodarend betartásáért az úszásoktató és az uszodamester a felelős. 
Az uszoda zavartalan üzemelésének szabályai: 

1. A tanmedence területére csak engedéllyel lehet belépni! 
Engedélyt az iskola igazgatója (távollétében helyettesei) adhat. 

2. Úszásoktatáson résztvevők csak az úszást oktató engedélyével és vezetésével léphet-
nek be az uszoda területére, és azt együtt hagyhatják el! 

3. Foglalkozások ideje alatt az úszást oktató utasításai és a munkavédelmi oktatáson el-
hangzottak betartása kötelező! 

4. Tilos az uszodában futkározni, lökdösődni, ugrálni, fejest ugrani! 
 
HIGIÉNIAI SZEMPONTOK: 

5. Az uszodába utcai cipővel és öltözékkel belépni tilos! 
Úszásoktatáson csak az előírt öltözékben lévők vehetnek részt! 
Kötelező felszerelés:  

 tiszta fürdőruha, 
 gumi vagy műanyag papucs, 
 úszósapka, 

Felszerelés tisztaságát, meglétét az úszást oktató nevelő köteles óra előtt ellenőrizni. 
  Úszósapka kötelező! 
 

6. Uszodába lépés előtt és az onnan történő távozáskor kötelező: 
 alapos zuhanyozás 
 taposó használata. 

7. Fokozottan kell ügyelni az uszoda és mellékhelyiségek rendjére és tisztaságára! 
8. Uszodában étkezni, italt fogyasztani, rágógumit bevinni tilos! 

 
VAGYON- ÉS ÁLLAGVÉDELMI SZEMPONTOK 

9. A ruhákat és felszereléseket a kijelölt helyre kell rakni (öltözők), foglalkozás után min-
denki köteles azt magával vinni! 

10. Öltöző helységeket a foglalkozások ideje alatt zárva kell tartani. Kulcsot az uszodában 
oktató nevelőnek kell átadni. Ablakot az öltözőben csak szellőztetési céllal – felügyelet 
mellett, vagy szünetben – lehet nyitva tartani. 

11. Kötelező a zuhanyokat és vízcsapokat használat után elzárni! 
12. Uszodában és az öltözőkben elhelyezett értékekért az iskola nem vállal felelősséget! 
13. Az iskola területén, az iskola udvarán, és az iskola közvetlen környezetében tilos a do-

hányzás! 
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4.2. A HÁZIREND ALKALMAZÁSA AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKO-

LÁBAN 
 

 
 
 

4.2.1. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A tanítás rendje 
Iskolánkban a tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik és a csengetési rendben meghatározot-
tak szerint történik. 
 
Nyitva tartás, gyülekezés, várakozás 
Tanulóink számára naponta 645 – 730 –ig reggeli ügyeletet biztosítunk, az órarendben 
előírt teremben.  
Az órarend szerinti első óra megkezdése előtt 15 perccel kell az iskolába érkezni. 
Jó időben az udvaron, rossz idő esetén a folyosón gyülekezünk. 
745 utáni érkezés késésnek számít. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. 
A késések időtartamát összeadjuk, és az igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 
A tanórák közötti szünetekben, az udvaron vagy a folyosón tartózkodunk a pedagógusok 
döntése alapján. A tanulók a tantermekben tanári felügyelet nélkül csak az első tanítási 
órát megelőzően tartózkodhatnak. A folyosón kerülni szaladgálást, lökdösődést és min-
den olyan játékot, amely a testi épséget veszélyezteti vagy rongálást okozhat. 
A tanulók a hivatalos ügyeiket a  telephely - vezetőnél intézhetik. 
 
Csengetési rend 

 1. óra    7.45 - 8.30 
  2. óra    8.45 - 9.30 
  3. óra    9.45 -10.30 
  4. óra  10.50 -11.35 
  5. óra  11.45 -12.30    
Ebédszünet              12.30 - 13.30    
  6. óra  13.30 -14.15     
  7. óra  14.30 - 15.15 
   Egyéb foglalkozás              15.15 - 16.00    
 
Tanítási órák rendje 
Az első óra 7.45 perckor kezdődik.  
A tanítási órák 45 percesek, de az igazgató pedagógia célok megvalósítása érdekében 
ennél rövidebb, de legalább 30 perces órákat is elrendelhet. 
 
Tanulók megjelenése, felszerelése 
Iskolába, tanórára mindenki csak a szaktanár által meghatározott felszerelést hozhatja 
magával. 
A tanulók megjelenésére vonatkozóan szabályokat nem állapítunk meg, de a szélsősé-
gektől mentes, életkornak és az iskolában folyó foglakozásoknak megfelelő ruházatot 
tartjuk megfelelőnek. Az ékszerviselést balesetvédelmi okokból nem javasoljuk és el-
vesztéséért nem vállalunk felelősséget.  
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Iskolai ünnepélyekre: a lányoknak fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, a fiúknak fehér 
ing, sötét nadrág a kötelező. 
 
 

4.2.2. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁ-

LYOK 
 

 

Helyiség- és területhasználat 

Iskolába jövet és iskolából távozva csak a főbejáratot lehet használni. 
Az iskola területét tanítási idő alatt, még lyukas órában is csak kilépési engedéllyel lehet 
elhagyni, engedély nélkül az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, ez súlyos fegyelmi 
vétség. Lyukas órában a kijelölt teremben (csak felügyelet mellett) kell az időt eltölteni. 
Ha az első óra a lyukas óra, a második órát megelőző szünetre lehet az iskolába érkezni.   
1600 után csak indokolt esetben, külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás kereté-
ben (sportfoglalkozás, szakkör, korrepetálás stb.) lehet az iskolában tartózkodni.  
 
Tantermek rendje 
Az iskola, a tantermek és az ablakok rendjének, tisztaságának megóvása minden tanuló 
kötelessége. A tanulók közreműködjenek, törekedjenek arra, hogy termeiket kellemessé, 
esztétikussá alakítsák tanítóikkal. 
A helyiségek, mellékhelyiségek, folyosók felszereléséért, berendezéséért, rendjéért min-
denki felelősséggel tartozik. Az elhelyezett készülékeket, gépeket engedély nélkül a diá-
kok nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A tanítás befejezése után felszereléseit, 
taneszközeit senki nem hagyhatja a tantermekben pedagógus engedélye, kérése nélkül. 
Ebédszünetben a felszereléseket, ruhákat a kijelölt helyen szabad csak hagyni úgy, hogy 
azzal rendetlenséget ne okozzanak. 
 
 
 

4.2.3. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

 
A tisztségviselő tanulók feladatai 
A tanulókat hetesi feladattal lehet megbízni. 
 
A hetes feladatai: 

 gondoskodik krétáról, tiszta táblatörlőről, tiszta tábláról, 
 minden óra elején jelenti a tanítónak a hiányzókat, 
 ha a pedagógus 5 perc elteltével sem megy órára, jelenti a tanáriban  
 ügyel az osztály rendjére, tisztaságára, 
 órák végén kiszellőzteti a tantermet, leoltja a világítást, 
 ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz, vagy 

egy önként jelentkező 
 
A tanuló kötelessége pedagógusa, osztályfőnöke felkérésére az iskolai elfoglaltsághoz, 
illetve rendezvényekhez kapcsolódó feladatokat elvégezni. 
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4.2.4. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYA-

KORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje 
A tanulók személyes vagy közösségi problémáikkal, kérdéseikkel az osztályfőnökhöz, a 
tanítójukhoz vagy a tagintézmény-vezetőhöz (telephely vezetőjéhez) fordulhatnak és 
ezekre a megfelelő tájékoztatást meg kell kapniuk. 

Tanulmányi munkájukat tekintve az írásbeli dolgozatot két héten belül meg kell kapni-
uk. 

Az osztálynaplóba kerülő jegyekről, bejegyzésekről az osztályfőnöktől, tanítótól és a tag-
intézmény-vezetőtől (telephely vezetőjétől)kérhetnek tájékoztatást.  

A tanulók személyes véleményüket kulturált formában, közvetlenül mondhatják el taní-
tóiknak. 

 
 

4.2.5. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

 
A tanulók jutalmazásának formái: 

  
Jutalmazni lehet: az egyént, 
                            a közösséget 

  A jutalmazás elvei 
  a követelményeken túlmenő teljesítmény, 

az iskola hírnevét növelő teljesítmény, 
versenyeken elért eredmény, 
tanulmányi munkában, sportban, kulturális téren, szakköri munkában elért ki-
emelkedő teljesítmény, 
kiemelkedő közösségi munka, 
tartós szorgalom, 
rendszeresen példamutató magatartás, a társaknak nyújtott önzetlen segítség 
a tanítási szünetekben végrehajtott dicsérendő cselekedet 

  

Az egyes tanulók jutalmazásának formái 

  
szaktanári dicséret: szóbeli (osztály előtt) 

írásbeli (ellenőrzőben, naplóban) 
osztályfőnöki dicséret: szóbeli (az osztály előtt) 

írásbeli (ellenőrzőben, naplóban) 
              igazgatói dicséret:   írásbeli (emléklapon, naplóban) 
      
A dicséretek egyéb fajtái 
  

A közösség előtti dicséret: 
Az előzőekben felsoroltak közül a kiemelkedőket, ill. az tagintézmény-
vezetői(telephelyvezetői)és a nevelőtestületi dicséretben részesülő tanulók nevét min-
den esetben a közösség tudomására kell hozni. 
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 A közösség jutalmazásának eszközei: 
 kirándulás, film, színházi előadás megtekintése. 
 
 

4.2.6. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

A fegyelmező intézkedések formái 
 
Szaktanári tanári figyelmeztetés 
  
Adható:  

 A házi feladat sorozatos hiánya miatt, vállalt kötelesség elmulasztása esetén. 
  Ha a tanuló képességei alatt teljesít, erről a szülőt az ellenőrzőn keresztül érte-

síteni kell. Ha remény van a változásra, a képesség alatti teljesítésért is adható 
szaktanári figyelmeztetés. 

 Az órai fegyelmezetlen viselkedést az osztályfőnök tudomására hozni. Az óra 
munkájának szándékos zavarása, sorozatos rendbontás vagy tiszteletlen maga-
tartás esetén szaktanári figyelmeztetés adható. 

  
  
Osztályfőnöki figyelmeztetés: 
enyhébb fegyelmi vétségek esetén adható.  
 
Formája lehet: 
  

 szóbeli figyelmeztetés: egyéni elbeszélgetés, 
 naplóba bejegyzés, 
 írásos figyelmeztetés: ellenőrzőbe és naplóba való bejegyzés. 

  
Enyhébb fegyelmi vétségnek minősül: 
  

 ellenőrző sorozatos hiánya, 
 vállalt kötelezettséget elmulasztása egy-két alkalommal, 
 késés, 
 kisebb verekedés, durvaság, 
 kisebb órai rendbontás, 
 órán kívüli kisebb rendbontás. 

  
Osztályfőnöki intés: írásban (ellenőrzőben és naplóban) 
  
Az osztályfőnöki intés okai: 
  

 az osztályfőnöki figyelmeztetés ellenére az iskolai rendszabályok megszegése, 
 súlyosabb fegyelmi vétség, 
 nagymértékű visszaesés a tanulmányi munkában, 
 önhibából igazolatlan mulasztás, 
 iskolai ünnepélyeken tanulóhoz méltatlan viselkedés. 
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Igazgatói (telephely vezetői) figyelmeztetés: írásban (ellenőrzőben és naplóban) 
  
Az igazgatói (telephely vezetői)figyelmeztetés okai: 
  

 osztályfőnöki intés ellenére az iskolai rendszabályok megszegése, 
 súlyos fegyelmi vétség, 
 szándékos kár okozása az iskola értékeiben, 

 Súlyos fegyelmi vétségnek minősül: 
  

 megbízatás nem teljesítése, 
 szándékos rongálás, 
 rendszeres trágár beszéd, 
 nagyobb óra alatti vagy tanórán kívüli rendbontás, 
 agresszív magatartás, 
 sorozatos igazolatlan mulasztás, 
 felnőttekkel szembeni tiszteletlen, szemtelen viselkedés. 

  
A fegyelmi eljárásoknak az elveit az SZMSZ szabályozza 
 
 
 
 

4.2.7. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

 
Minden év április 15-ig az iskola írásban tájékoztatja  a szülőket, tanulókat a választható 
tantárgyakról. A tanulónak május 20-ig kell a választ írásban közölnie. A tantárgyválasz-
tás jogát a szülő gyakorolja. Felvétel után az óra látogatása egy tanítási évig kötelező. A 
választott tantárgyakra is érvényesek a Házirend szabályai (fegyelem, késés stb.). 
A tanuló a fenti időpontig jelezheti azt is, ha a következő tanévben a nem kötelező tan-
órán nem kíván részt venni. 
 
 
 

4.2.8. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Napközi, tanulószoba) 

 

Az intézményben az alábbi tanórán kívüli foglalkozási formák szervezhetők:  
 napközi 
 tanulószoba, 
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  
 tömegsport foglalkozások, 
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, 
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások, 
 iskolaválasztást segítő foglalkozások, 
 erdei iskola 
 kirándulás, séta 
 színház, bábszínház, múzeumlátogatás 
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 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 
csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 
szolgáló csoportos, tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni 
foglalkozás, 

 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnok-
ság szervezése, arra való felkészítés, a versenyeken való részvétel, kíséret,  

 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezésé-
hez, lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások. 

A tanórán kívüli foglalkozások általában a tanítási órák után szervezhetők. 16.00 óráig.  
A foglalkozások helyét és idejét az iskola órarendjében kell rögzíteni.  
 
Jelentkezés és részvétel 
Minden tanulónak lehetősége és joga van az egyéb foglalkozásokon részt venni. 
Ezek nem kötelező foglalkozások, de aki tanév elején jelentkezik rá, számára már a tanév 
végéig kötelező. 
A foglalkozásokra való jelentkezés módját és határidejét a foglalkozást szervező illetve 
tartó pedagógus határozza meg és tudatja a tanulókkal.  
 
Az iskolai étkeztetés rendje 
Az iskolai étkezést jelenleg az orfűi önkormányzat biztosítja.  
Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és 
tisztaságára, étkezés után az asztalokat tisztán kell hagyni. 
 
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó isko-
lán kívüli rendezvények 
 
Az osztályok tanulmányi kirándulást szervezhetnek az osztályfőnökkel. A tanulmányi 
kiránduláson az osztály minden tanulója részt vehet. A részvétel önkéntes, minden költ-
ség a szülőt terheli. A házirend előírásait a kiránduláson is be kell tartani. 
Iskolai rendezvényeken, bálokon is mindenki számára kötelező a Házirend betartása. 
 
 
 

4.2.9. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALÁNAK SZA-

BÁLYOZÁSA 
 

 
Az oktatáshoz nem tartozó eszközöket, anyagokat, ékszereket, értéktárgyakat, nagyobb 
összegű készpénzt a tanulók ne hozzanak magukkal (ha mégis szükséges - ideiglenes 
megőrzésre leadhatják osztályfőnöküknek, szaktanáraiknak). 
Kisebb értékű pénzét, óráját, értéktárgyát a tanuló mindig tartsa magánál. Elvesztésük 
esetén az iskola felelősséget nem vállal. 
Szigorúan tilos az iskola területére és az iskolán kívüli iskolai rendezvényekre szeszes 
italt, drogot, cigarettát, valamint mások testi épségét veszélyeztető tárgyat (pl. csúzlit, 
kést, petárdát stb.) bevinni. 
Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak lehalkított állapotban 
szabad bevinni, a tanári asztalra ki kell tenni, azt óra alatt használni tilos.  
Egyéb technikai eszközöket tanítási idő alatt bekapcsolni tilos! Nem kötelező taneszköz, 
elvesztése esetén az iskola felelősséget nem vállal. 
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4.2.10. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 

 
A balesetek megelőzése érdekében minden tanuló köteles részt venni az év eleji baleset-
védelmi oktatáson, és az ott hallottakat a tanév során betartani. Sérülés, rosszullét ese-
tén a sérült tanuló, illetve társai kötelesek azt a legközelebbi pedagógusnak jelenteni. A 
megfelelő intézkedés után a szülőt értesíteni kell. Elsősegélynyújtást tanuló nem végez-
het. A tanulók egészségét veszélyeztető rendellenességek észlelése esetén a rendellenes-
séget jelenteni kell a felügyeletet ellátó pedagógusnak. Üzemzavar elhárítást csak szak-
ember végezhet, a tanulók minden beavatkozása tilos! 
 
Betegség esetén alkalmazott eljárás 
Ha a tanuló rosszul érzi magát, jelenti a tanítónak. A pedagógus telefonon értesíti a szü-
lőket.  
 
 

4.2.11. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
Az általános iskola ingyenes, az étkezést Orfű önkormányzata térítésmentesen biztosítja 
minden tanuló számára, így iskolánkban fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályo-
kat nem állapítunk meg. 
A tankönyvek fizetési szabályait az adott tanév kezdetén határozzuk meg. 
A szülők közössége által meghatározott (közösségi célokra gyűjtött) összegek beszedé-
sének, felhasználásnak módját is ők határozzák meg. 
 
 

4.2.12. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI 

 
 Tankönyvtámogatás módját a törvényben meghatározottak alapján bo-

nyolítjuk le. 
 Iskolánk diákjai számára jelenleg Orfű Közég Önkormányzata ingyenes ét-

kezést biztosít minden tanuló részére. 
 

 

4.2.13. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 
 

 
Használati előírások 
Az iskolába lépő minden személynek kötelessége a házirendben megfogalmazottakat 
betartani és a tanítás menetét nem zavarni. 
Az épültben tartózkodók kötelesek külön gondot fordítani az ingatlan és a berendezési 
tárgyak  esztétikájának és állagának megóvására. A rongálásért kártérítési felelősséggel 
tartoznak. 
Ezen kívül mindenkinek kötelessége az energiával való takarékosság és a tisztaságra 
való odafigyelés. 
 
Egészségvédelmi szabályok 
Az iskolában tartózkodóknak úgy kell viselkedniük, hogy egymás és saját testi épségüket 
ne veszélyeztessék.  
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Betegség, baleset esetén a Házirend  4.2.10. fejezetében megfogalmazottak az irányadók.  
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4.3. A HÁZIREND ALKALMAZÁSA A JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 

 
 

4.3.1. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 7,00 – 20,00 óráig van nyitva. 
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7,00 órától a taní-

tás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. 
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7,30 óra és 7,45 óra között kell megérkezniük. 
4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

  7,00 - 7,30 Felügyelet 

  7,30 - 7,45 Gyülekező 

1. óra 7,45 - 8,30   

2. óra 8,45 - 9,30   

3. óra 9,40 - 10,25   

4. óra 10,35 - 11,20   

5. óra 11,30 - 12,15   

    (15 perc - lehet ebédelni is) 

6. óra 12,30 - 13,15   

7. óra 13,20 - 14,05   

  13,15 - 14,00 FELÜGYELET (ebéd, pihenés, játék) 

  14,00 - 15,00 Kötelező tanulás 

  15,00 - 15,15 Szünet 

  15,15 - 16,00 Szabadon választott egyéb foglalkozások 

  16,00 - 17,00 Felügyelet 
5. A tanulóknak jó idő esetén reggel 7,30 óra előtt, valamint az óraközi szünetekben az 

udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az aulában és a folyosón tartózkodhat-
nak. 

6. Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók az ebédlőben étkezhetnek.  
7. Az óra kezdete előtt az osztályoknak a tantermek előtt kell sorakozniuk, majd az 

órát tartó nevelő utasítása szerint az osztályterembe kell vonulniuk. 
8. A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az iskola igazgatója vagy az iskola igaz-
gatóhelyettese) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rend-
kívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az iskola igaz-
gatója vagy az iskola igazgatóhelyettese adhat engedélyt. 

9. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában történik 8,00 – 
16,00 óra között. 

10. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend 
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény fenntartója, illetve az iskola 
igazgatója határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a 
nevelők tudomására hozza. 
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11. A tanulók az iskola létesítményeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhat-
ják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

12. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon, a tanulókon és a szülőkön kívül csak a 
hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójá-
tól engedélyt kaptak. 

13. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat elle-
nőrzi.  

14. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken (pl.: disz-
kó, klubdélután, farsang, stb.) idegenek nem vehetnek részt. 

 
 
 

4.3.2. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁ-

LYOK 
 

 
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az isko-

la helyiségeinek használói felelősek: 
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért.  
2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemetel-

jen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyisége-
iben rendet hagyjon. 

 
 
 

4.3.3. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

 
1. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes. 
2. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A 

hetesek feladatai: 
 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 

kréta, stb.) az órát tartó nevelő utasításai szerint; 
 a szünetben a termet kiszellőztetik; 
 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 
 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fe-

gyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 
 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 
 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tan-

terembe, értesítik az iskolavezetést; 
 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

3. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tan-
tárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és 
házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tan-
tárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb. 
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4. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 
lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak előze-
tes beosztás alapján közre kell működniük.  

 
 
 

4.3.4. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYA-

KORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 
1. A szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvény 59.§. (5) bekezdésében biztosí-

tott jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kér-
dés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 

2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 
közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

 
Az osztályközösség 
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. 
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi mun-

kájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 
 osztálytitkár; 
 két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 
A diákkörök 
1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működ-

nek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti cso-
port, stb. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 
szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden 
tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, vala-
mint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy 
vezeti. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 
tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 
személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell je-
lenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyez-
tetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igaz-
gatójának egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékeny-
ségébe a tanév végéig részt kell venniük. 

 
Az iskolai diákönkormányzat 
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöt-

tekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. 
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3.  A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segí-
ti. 

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő ne-
velő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egye-
tértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az 
iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 
Az iskolai diákközgyűlés 
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 
2.  A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. 
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkor-

mányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak mun-
kájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az is-
kolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házi-
rendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

 
A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje 
 
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudni-

valókról 
 az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, 
o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 
o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 
2.  A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők fo-

lyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban 
tájékoztatják. 

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy köz-
vetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján – az iskolavezetéshez, az osztály-
főnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával,  
az iskola nevelőivel, a nevelőtestülettel. 

 
 

4.3.5. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 
 

 
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. ver-

senyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 

vagy növeléséhez 
az iskola jutalomban részesíti. 
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2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
 igazgatói dicséret, 
 tantestületi dicséret, 
 osztályfőnöki dicséret, 
 szaktanári dicséret, 
 napközis nevelői dicséret. 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és kö-
zösségi munkát végzett tanulók tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 
 példamutató magatartásért, 
 kiemelkedő szorgalomért, 
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
4. Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 
5. A nevelőtestület „Jurisicsért Emlékplakett”-et adományoz azon nyolcadik évfolya-

mot végzett tanulóknak, akik kiemelkedő tanulmányi munkájukkal, szorgalmukkal, 
jó magatartásukkal és közösségi tevékenységükkel ezt kiérdemelték. 

6. A nevelőtestület „Jurisicsért” elismerő oklevelet és jelvényt adományoz az egy té-
mában, tantárgyban (verseny, vetélkedő) kiemelkedő munkát végző tanulóknak. 

7. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, 
melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

8. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

9. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsí-
tó tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

10. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
 
 

4.3.6. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

 
1. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 
 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 
 vagy igazolatlanul mulaszt, 

büntetésben lehet részesíteni. 
2. Az iskolai büntetések formái 

 igazgatói figyelmeztetés, 
 igazgatói intés, 
 nevelőtestületi figyelmeztetés, 
 szaktanári figyelmeztetés, 
 osztályfőnöki figyelmeztetés, 
 osztályfőnöki intés, 
 tanítói figyelmeztetés, 
 napközis nevelői figyelmeztetés. 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indo-
kolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 
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4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább „osztályfőnöki intés” büntetésben kell részesí-
teni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 
 a szándékos károkozás; 
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 
 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogsza-

bályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindítá-
sáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés 
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza 
meg. 

 
 
 
 

4.3.7. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐK HOZZÁFÉRÉSÉNEK 

MÓDJA 
 

 
Iskolánkban elektronikus naplót nem használunk. 
 
 

4.3.8. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

 
1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tan-

tárgyak tanulását biztosítja: 
Osztály Választható órák 

száma 
Választható tantárgyak 

1. 2 
Idegen nyelv, magyar, matematika, 

informatika, testnevelés 

2. 2 
Idegen nyelv, magyar, matematika, 

informatika, testnevelés 

3. 2 
Idegen nyelv, magyar, matematika, 

informatika, testnevelés 
4. 2,25 Idegen nyelv, magyar, matematika 
5. 2,25 Idegen nyelv, magyar, történelem 

6. 2,25 
Idegen nyelv,  

természetismeret 
7. 7,5 Idegen nyelv, magyar, matematika 
8. 7,5 Idegen nyelv, magyar, matematika 

2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 
értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról. 
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3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizenegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő 
és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással 
kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban ad-
hatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 

5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az iskola igazgatójának engedélyé-
vel írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 

 
 
 

4.3.9. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Napközi, tanulószoba) 
 

 
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervezi: 
 Napköziotthon 

A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik – az is-
kolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első – negyedik évfolya-
mon napköziotthon működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – 
igény esetén – városi összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanu-
lók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

 Tanulószoba 
A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik – az is-
kolában tanítási napokon a délutáni időszakban az ötödik – nyolcadik évfo-
lyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – 
igény esetén – városi összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanu-
lók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

 Diákétkeztetés 
A napköziotthoni foglalkozásokra felvett tanulók napi háromszori (tízórai, 
ebéd, uzsonna) étkezésben részesülnek. A napközibe nem járó tanulók szá-
mára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója 
által megállapított étkezési térítési díjat az iskola gazdasági irodájában kell 
befizetni készpénzzel minden hónapban az előre meghatározott napokon. A 
tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést bizto-
sítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében 
befizeti. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja 
visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést a hiányzást megelőző nap 
9,00 óráig előre lemondja. 

 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók 
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 
kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 
segítik. 

 Iskolai sportkör 
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sport-
csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a 
tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 Szakkörök 
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A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 
alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehető-
ségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 
dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgató megbízása alapján – olyan felnőtt 
is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 
művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rend-
szeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli verse-
nyeken való részvételre is felkészítjük. 

 Kirándulások 
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 
évente két alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kirán-
dulásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Erdei iskola 
A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű mó-
don, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 
foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A 
tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 
Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesíté-
sét segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti elő-
adásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalko-
zásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A fel-
merülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Szabadidős foglalkozások 
A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanu-
lókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi hely-
zetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, ki-
rándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 
rendezvények, stb.). a tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken ön-
kéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
A tanítási időben történő kirándulás, erdei iskola, múzeumlátogatás idején az 
iskola biztosítja a tanórai foglalkozásokat azon tanulók számára, akik nem 
vesznek részt a fent említett, iskolán kívül szervezett foglalkozásokon. Az itt-
hon maradó tanuló köteles az iskolai tanórán részt venni.   

 Iskolai könyvtár 
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 
könyvtár segíti. 

 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés 
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: 
sportlétesítmények, számítógépek, stb.) a tanulók – tanári vagy szülői felü-
gyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használhatják. 

 Hit- és vallásoktatás 
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Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és 
oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A 
hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14,00 óra és 16,30 óra 
között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés önkéntes. A tanórán kívüli 
foglalkozásokra a tanulóknak az adott tanév elején kell jelentkezniük, és a jelentke-
zés egy tanévre szól.  

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A ta-
nulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozáso-
kon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója 
adhat. 

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 
kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az iskola igazgató-
jának engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon nyitva tart a munkaterv-
ben meghatározott rend szerint. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtár-
ba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden 
tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

 
A napköziotthonra vonatkozó egyéb szabályok 
1. A napköziotthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. 
2. A napköziotthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon 

a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti 
gyermeke napköziotthoni elhelyezését. 

3. Az iskola a napköziotthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szo-
ruló tanulót felvesz. 

4. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben 
előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: 

 akiknek mindkét szülője dolgozik, 
 akik állami gondozottak, 
 akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

5. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanu-
lók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 17,00 óráig tartanak. 

6. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 
7. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme 

alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozá-
sára az iskola igazgatója vagy az iskola igazgatóhelyettese engedélyt adhat. 

8. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával 
folyamatosan példát mutat a tanév végén „Kiváló napközis tanuló” jutalomban ré-
szesíthető. 

9. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 
 osztályonként egy tanulmányi felelős, 
 csoportonként egy tisztaságfelelős, 
 osztályonként egy napos (étkezés rendjéért felelős). 

10. A tanulmányi felelősök megbízatása egy hétre szól. A tanulmányi felelősök felada-
tai: 
 a házi feladatokról tájékoztatja a napközis nevelőt, 
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 figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napkö-
zis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra, 

 segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 
11. A tisztaságfelelősök megbízatása egy hétre szól. A tisztaságfelelősök feladatai: 

 felügyelnek a napközis terem tisztaságára, 
 ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, 
 a tanulás végén letörlik a táblát.  

12. A hetesek megbízatása egy hétre szól. A hetesek feladata: 
 megterítenek étkezés előtt, tálalnak, 
 ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. 

 
 
 

4.3.10. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALÁNAK SZA-

BÁLYOZÁSA 
 

 
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dol-

gokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszé-
lik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.  Ezen tárgyakért az 
iskola felelősséget nem vállal. 

2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, stb.) valamint, nagyobb összegű 
pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges esetben 
– hozhatnak. Ezen tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.  

3. Mobiltelefont a tanuló csak a szülő engedélyével hozhat, amelyet a tanítási órákon és 
egyéb foglalkozásokon kikapcsolt állapotban kell tartani. Ellenkező esetben a peda-
gógus elveszi, és csak a tanítás végeztével adja vissza. Az elveszett mobiltelefonokért 
az iskola felelősséget nem vállal.  

4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a ta-
nuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az 
engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás vé-
géig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a 
tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dol-
gokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

5. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az 
engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén 
csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. Az itt elhelyezett kerék-
párokért, rollerekért az iskola felelősséget nem vállal. 

 
 

4.3.11. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 
 

 
1. A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 
 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a neve-

lőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 
 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 
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eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 
vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota le-
hetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakor-
latában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fe-
nyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, va-
lamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 
 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; 
 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sport-

felszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, me-
legítő) kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, 
lógó fülbevalót. 

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaor-
vos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel tanéven-
ként meghatározott napokon és időpontban. 

4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészség-
ügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente két alkalommal (ősszel és tavasszal); 
 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal; 
 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal; 
 valamint továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a nyolcadik 

évfolyamon. 
5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát szükség sze-
rint. 
6. Az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személyeknek a kijelölt he-
lyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki. 
 
 
 
 

4.3.12. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 
 

 
Géptermi rend 
1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más 

nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az iskola igazgatója és a 
szaktanár engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. Idegen sze-
mély csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség 
áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 
megőrizni. A géptermi rend megtartásáért az ott órát tartó nevelő a felelős. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 
5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 
6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 
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7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüg-
gő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 
9. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki 

kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a 
szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelmé-
nyeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatko-
zás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 

10. Tilos: 
 a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített ope-

rációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellem-
zőit megváltoztatni; 

 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül 
adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátsza-
ni, a védelmi rendszert feltörni. 

11.   Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni 
kell a szaktanárt. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 
kezdeményezhető. 
 
Ebédlői rend 
 

1. Az ebédlő nyitva tartása 
Reggeli:    8,20 –   8,45 
Ebéd:   11,20 – 14,15  

2. Az ebéd időrendje 
Felső tagozatosok: 12,15 – 12, 30 
Alsó tagozatosok: Csoportonként a napközis nevelő kíséretében a beosztás 
szerint. 

A csoportbeosztástól eltérő időpontban csak engedéllyel le-
het ebédelni. 

3. A tízórait és az ebédet a tanulók az ebédlőben, az uzsonnát a tanteremben fo-
gyasztják el. 

4. Az ebédlői ügyeletet az azzal megbízott pedagógus látja el. 
5. Az ebédlőben csak az iskolai étkezést igénybe vevő és az ügyeletet ellátó személy 

tartózkodhat. 
6. Az ebédlőben tartózkodó diákok kötelesek az ott felügyeletet biztosító nevelő 

utasításait követni. 
7. Az ebédlő tisztaságára mindenki köteles vigyázni. Az általa okozott rendetlensé-

get eltakarítani, illetve értesíteni az illetékes személyt. 
8. Az alsó tagozatos tanulók a napközis csoport vezetőjével együtt mennek az ebéd-

lőbe. 
9. A terítés mindig az arra kijelölt tanulók feladata. 
10. A tanulók önkiszolgáló rendszerben ebédelnek. A kialakult sort tilos megkerülni. 
11. A tanulók tartsák be az általános higiéniai és étkezési szokásokat. 
12. Minden tanuló kötelessége az ebédlőben kultúráltan étkezni (csendben, hangos 

beszéd nélkül; az evőeszközöket rendeltetésszerűen használva).   
13. Az étkezés befejeztével tiszta asztalt hagyjanak maguk után a tanulók, az evőesz-

közöket és a tányért a kijelölt helyre vigyék vissza. 
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14. A napközis tanulók a helyüket együtt hagyják el, ha mindenki befejezte az étke-
zést. 

15. A napközis tanulók ebéd után csak a napközis nevelővel együtt mehetnek ki az 
udvarra. 

16. Ebéd után azon tanulók, akik számára véget ért a tanítás, elhagyják az iskola terü-
letét. Ha nem napközis a tanuló, de délutáni foglalkozásra jár, és előtte nem tud 
hazamenni, a fennmaradó időt a napközis nevelő felügyelete alatt köteles eltölte-
ni, annak utasításait maradéktalanul teljesíteni. 

17. Ha az uzsonnát haza viszi a tanuló, azt a folyosóról nyíló konyhai bejáratnál vehe-
ti át a konyha nyitva tartási ideje alatt. 

18. A napközis csoportok uzsonnáját a felelősök vehetik át a konyha folyosói bejára-
tánál. 

19. Az üres uzsonnás dobozokat az ügyeletes tanuló viszi vissza az ebédlőbe. 
20. Az ebédlőben csak a konyhán készített ebéd fogyasztható. Hozott étket csak en-

gedéllyel lehet az ebédlőben elfogyasztani. 
21. Az éthordóban elvitt étel és a hozott étel által okozott esetleges problémákért az 

intézmény felelősséget nem vállal. 
22. Az ebédlőbe táska, kabát nem vihető be. Azokat a folyosón elhelyezett fogasokon 

kell elhelyezni. 
23. Ha az elemi viselkedés étkezési szabályait több alkalommal nem tartja be a tanu-

ló, akkor ő csak 14,00 órától ebédelhet, hogy a társait ne zavarja az étkezésben. 
 
 

4.3.13. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 
Nyári tábor idejére vonatkozó szabályok 
 
A nyári tábor tanítás nélküli – az iskola által szervezett iskolán kívüli – programnak mi-
nősül. A tábor ideje alatt szórakoztató, szabadidős és kulturális programokon vesznek 
részt a táborozók. 
A programokon (ha azok nem fakultatív jellegűek) kötelező a részvétel. Ettől eltérni csak 
a táborvezetővel egyeztetve lehet. A táborozó kötelessége, hogy óvja saját és társai testi 
épségét és környezetét.   
A táborba mindenki köteles magával hozni a diákigazolványát, a TAJ-kártyáját, a szemé-
lyi igazolványát (ha van), és egy hétnél nem régebbi orvosi igazolását.  
Fennálló betegségről, allergiáról, a rendszeresen szedett gyógyszerekről a táborvezetőt 
az indulás előtt tájékoztatni kell. A szülő köteles gondoskodni megfelelő mennyiségű 
gyógyszerről. A gyógyszerszedés módját a háziorvos, illetve iskolaorvos az igazoláson 
határozza meg, melyben előírhatja a társakra veszélyt jelentő szerek kísérő által történő 
kezelését és adagolását. 
A táborra befizetett összeg csak orvosi igazolás ellenében (részarányosan), csökkentve 
az előzetesen befizetett költségekkel (vonat, buszos kirándulás, stb.) adható vissza. 
A tábort a résztvevők induláskor együtt kezdik és hazaérkezéskor együtt fejezik be. A 
tábort idő előtt megszakítani csak nyomós indokkal, a táborvezető engedélyével lehet. 
Tömegközlekedési eszközök használata esetén a diák köteles a csoporttal együtt marad-
ni, a kísérő által meghatározott útvonalon közlekedni. Amennyiben a csoporttól elmarad, 
- technikai feltételek megléte esetén - köteles a kísérőt mobiltelefonon felhívni és a meg-
beszéltek szerint a lehető legrövidebb időn belül a csoporthoz csatlakozni. Amennyiben 
az értesítés nem lehetséges, az adott állomáson, amelyen a csoporttól elszakadt, várja be 
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a kísérők egyikét. Hosszabb várakozás esetén, vagy ha nem érzi magát biztonságban, az 
adott helyen működő hatóság (metró vagy vasúti rendőrség, rendőrség, biztonsági szol-
gálat, stb.) segítségét kérje. 
A diák köteles minden balesetveszélyes helyzetet kerülni (vonaton: ablakon kihajolni, 
vonat ajtaját kinyitni, engedély nélkül másik kocsiba átmenni, stb.; buszon: ablakon kiha-
jolni, tetőablakon kibújni, kinézni, állva utazni, a biztonsági övvel ellátott üléseken az 
övek becsatolása nélkül utazni, stb.). 
A gyalogos közlekedésben fokozott figyelem kívánatos, tekintve, hogy jellemzően isme-
retlen helyeken tartózkodnak. Az úton átfutni tilos! Áthaladni csak csoportosan, kijelölt 
gyalogátkelőhelyen vagy kijelölt vasúti átkelőn szabad. 
A diák köteles úgy viselkedni, hogy ne hozzon szégyent iskolájára, kísérőire, diáktársai-
ra.     A táborban észlelt, a házirenddel ellentétes eseményt, veszélyforrást a táborveze-
tőnek kötelező jelenteni. 
A tábor ideje alatt a vízpartra egyedül lemenni és fürdeni szigorúan tilos! Vízbe ugrálni 
tilos! Szabad vizekben történő fürdőzés esetén (pl.: balatoni tábor) a kísérők jelölik ki 
azt a területet, amelyen belül a fürdőzőknek tartózkodniuk kell. Fürdőzés során a kísérő 
tartózkodik legmesszebb a parttól, kijelölve a maximális eltávolodási lehetőséget. A kí-
sérő mögött tartózkodni tilos. Az úszó-párok kötelesek egymásra figyelni! Vízi-biciklit, 
csónakot, bármilyen úszó járművet bérelni és használni csak biztos úszástudással, csak a 
kísérőkkel együtt külön engedéllyel lehet. 
Diák ne maradjon egyedül. Szabad program idején is köteles több fős tábori csoporttal 
lenni, akiknél feltételként kell, hogy legyen pontos óra, esetleg egy mobiltelefon. 
A kísérők figyelmeztetésére köteles azonnal változtatni viselkedésén.  
Kerülni kell a balesetveszélyes helyeket és helyzeteket, konfliktusgyanús szituációkat 
(tilos pl.: várfalon sétálni, falakról, korlátokról leugrani, táborban önállóan, a csoportve-
zető tudta nélkül járművet, gördeszkát, korcsolyát bérelni, kölcsönvenni, verekedésbe 
bonyolódni, bárkire sértő megjegyzést tenni, a meglátogatott helyeken szokásos rendet 
bármi módon vitatni, stb.). 
A tábor házirendjét, az itt rögzített házirendet maximálisan be kell tartani, különös te-
kintettel a tisztaságra, rendre, csendre vonatkozó kitételekre. 
Este a szálláshelyen mindenki köteles úgy viselkedni, hogy azzal társai éjszakai nyugal-
mát, pihenését ne zavarja. Hangos zenehallgatás este 10 után tilos, csak a táborvezető 
engedélyével, meghatározott céllal (pl. saját disco) lehetséges. 
Az éjszakát mindenki a számára kijelölt szobában köteles eltölteni, ettől eltérni (szoba-
csere) csak a táborvezető engedélyével lehet. (Ez fontos lehet a szobában keletkezett 
károk megtérítése esetén.) 
A rend durva megsértése esetén (p.: alkohol vagy tudatmódosító szerek fogyasztása, 
dohányzási tilalom megsértése, randalírozás, verekedés, stb.) a kísérő felveszi a kapcso-
latot a szülőkkel, az iskola igazgatójával, akinél kezdeményezi a fegyelmi eljárás megin-
dítását, és döntést hoznak a diák hazaküldéséről. A kiskorú tanuló hazautaztatását a szü-
lőnek kell megoldania saját költségén. 
A táborba a szükséges eszközökön felül hozott értékekért felelősséget nem vállalunk. 
Jelen rendelkezések megsértése ugyanolyan következménnyel jár, mintha az a nevelési-
oktatási intézményünkben történt volna.  
 
 

Kirándulások idejére vonatkozó szabályok 
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A tanulmányi kirándulások munkanapok. Tanulmányi kirándulásnak minősül a prog-
ram, ha a tanév első szülői értekezletéig a tanulók az erre való igényüket jelzik, ennek 
anyagi terheit a szülők vállalják és a szülői értekezleten erre vonatkozó döntés születik. 
A kirándulás megszervezésében az osztályfőnök koordinátori (valamint: általában kísé-
rői) szerepet tölt be, a szervezési feladatokat más, az osztályközösség által kiválasztott 
természetes, ill. jogi személy is elláthatja. 
Az osztálykirándulás jellege szerint tanulmányi kirándulás, előzetesen meghatározott 
tanulmányi tartalommal. Ennek megfelelően a szórakoztató, szabadidős tevékenységek 
csak másodsorban, a fő cél megvalósítása után és mellett valósulnak meg. Az előzetesen 
meghatározott, a többség által elfogadott programokon (hacsak azok nem fakultatív 
programként lettek meghirdetve) kötelező a részvétel. Ettől eltérni csak nyomós indok-
kal, minden esetben a kísérőkkel egyeztetve lehet.  
A diák – saját és társai épségének biztosítása érdekében – köteles az alábbi házirendben 
meghatározott szabályokat betartani.  
A kísérők figyelmeztetésére köteles azonnal változtatni viselkedésén, azt megkérdője-
lezni az adott helyzetben nem lehet. Vita esetén a kísérőnek jogában áll a hasonló prob-
lémát előrevetítő programot/programokat törölni. 
Jelen rendelkezések megsértése ugyanolyan következménnyel jár, mintha az a nevelési-
oktatási intézményünkben történt volna.  
A rend durva megsértése esetén (p.: alkohol vagy tudatmódosító szerek fogyasztása, 
dohányzási tilalom megsértése, randalírozás, verekedés, a kimenőről késés….) a kísérő 
felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, az iskola igazgatójával, akinél kezdeményezi a fegyel-
mi eljárás megindítását és döntést hoznak a diák hazaküldéséről. A kiskorú tanuló haza-
utaztatását a szülőnek kell megoldania saját költségén.  
Csoportos rendbontás esetén az osztályfőnök ill. a kísérők jogosultak a kirándulást be-
rekeszteni és az azonnali hazautazás mellett dönteni. A hazautazás költsége ilyen ese-
tekben a szülőt terheli. 
 
A szabályok be nem tartása miatt előforduló eseményekért az osztályfőnököt és a to-
vábbi kísérőket felelősség nem terheli. 
 
A szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 
1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális felada-

tokról  
 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet választmányi ülésén, 
o a bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoz-

tatja, 
 az osztályfőnökök 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 
2. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban: 
o a családlátogatásokon, 
o a szülői értekezleteken, 
o fogadóórákon 
o a nevelők egyéni fogadóóráin, 
o a nyílt tanítási napokon, 

 írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első – ne-
gyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 
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3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 
munkaterv tartalmazza. 

4.  A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabály-
zataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 
közvetlenül vagy választott képviselőik útján az iskolavezetéshez, az adott ügyben 
érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, vagy a diákönkormányzat-
hoz fordulhatnak. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, az 
iskola nevelőivel. 
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4.4. A HÁZIREND ALKALMAZÁSA AKOVÁCS BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 

 
 
 

4.4.1. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
Nyitva tartás, gyülekezés, várakozás 
Az intézmény nyitva tartása tanítási napon: 630 - 2000 
Pedagógus általi felügyeletet az iskola 715 - 1700 biztosít. 
Tanítás előtti gyülekezési idő: 730 
Helye: iskola udvara, zsibongó. 
A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lennie, a rend-
szeresen késő tanulók osztályfőnökei értesítést kapnak. 
Az osztálytermekbe (kivéve az IKT-s szaktantermek) reggel 730 órától lehet bemenni, 
ügyeletes tanár felügyeletével. 
Tanulóinknak a szervezett iskolai tevékenységük befejeztével az iskola területét el kell 
hagyniuk. Várakozhatnak későbbi foglalkozásaik miatt a napköziben, tanulószobán ill. a 
könyvtárban, szüleikre várva rövid ideig a zsibongóban. 
Az iskolában a tanulók idegeneket nem fogadhatnak.  
A szülők várakozási helye: udvar, zsibongó.  
 
Csengetési rend 
A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A 
tanítás kezdete: 800 órakor van, „nulladik” óra csak indokolt kérvény alapján tartható.  
A tanítási óra 45 perces, rövidített órák esetén 35 perc. 

 Csengetési rend: Rövidített órák esetén: 

 1. óra   8.00-8.45 1. óra   8.00-8.35 

 2. óra   9.00-9.45 2. óra   8.45-9.20 

 3. óra 10.00-10.45 3. óra  9.35-10.10 

 4. óra 10.55-11.40 4. óra 10.20-10.55 

 5. óra 11.50-12.35 5. óra 11.05-11.40 

 6. óra 12.45-13.30 6. óra 11.50-12.25 

 7. óra 13.35-14.20 7. óra 12.30-13.05 

 

A tanítási nap programjának változása esetén a csengetési rendet az igazgató módosít-
hatja, erről a szülőket írásban tájékoztatjuk. Rövidített órákat az igazgató rendelhet el, 
indokolt esetben. 
 
A tanítás rendje 
A jelzőcsengetés után az alsós tanulók az osztálytermekben, a felsős tanulók pedig az 
órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt, a klubban és a könyvtárban tartott órákra a 
zsibongóban gyülekeznek, és fegyelmezetten várják a pedagógust. A szaktantermekbe és 
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a tornaterembe csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! A „C” épületben felügyelet 
nélkül tartózkodni tilos! 
Kicsengetés után az óraközi szünetekben az alsós tantermek ajtaját általában nyitva tart-
juk.  
A szellőztetés idejére az alsóbb évfolyamokon - a balesetek megelőzése érdekében - csak 
a hetesek lehetnek a tantermekben. Tanulóink, évszaktól és időjárástól függően, szüne-
tekben az udvaron tartózkodjanak. Rossz időben a folyosókon, illetve a zsibongóban vár-
ják a következő órát. 
A szaktantermeket és a tornatermet zárjuk. 
Tanulóink lyukasóráikban a könyvtárban és a zsibongóban vagy a számukra kijelölt he-
lyiségben tartózkodhatnak.  
 
Tanítási órák rendje 
Az oktatás és nevelés heti órarend alapján történik a kijelölt teremben. 
A tanítási órákon minden tanuló kötelessége, hogy: 

 előkészítse tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét és a szükséges tanfelszereléseit, 
 figyeljen és teljesítse feladatait - képességeinek megfelelően, 
 jelezze szólási szándékát, és a pedagógus felszólítására feleljen, 
 a tanterembe lépő - távozó felnőttet köszöntse, 
 kultúráltan viselkedjen, 
 a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. 

 
 
Tanulók megjelenése, felszerelése 
A tanuló megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott.  
Az ünnepélyeken és vizsgákon az ünnepi ruha: sötét szoknya, nadrág, fehér blúz, ing vi-
selése kötelező!  
Testnevelési órákon csak az előírt tornafelszerelésben lehet részt venni: fehér póló, sötét 
tornanadrág, tornacipő.  
Az épületben az egészség és a tisztaság érdekében váltócipő használata az alsóbb évfo-
lyamokon ajánlott! 
Az iskola a tanuló „munkahelye”, ezért a diák megjelenése legyen mértéktartó!  
 
 
 
 

4.4.2. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁ-

LYOK 
 

 
Parkoló 
Az iskola belső udvarára gépkocsival csak az intézmény dolgozói hajthatnak be.  
Egyéb iskolahasználók az északi oldalon lévő parkolókat használhatják. 
Igazgatói engedéllyel, elsősorban rendezvények alkalmával a belső udvar is használható 
parkolásra. 
 
Udvar 
Óraközi szünetekben, szervezett iskolai tevékenység során az udvar csak tanári felügye-
lettel vehető igénybe. Tanulóink és a környék lakói tanítási időn kívül is használhatják az 
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udvari területet és a sportpályát. Az iskola udvara tanítási napokon 19.00 óráig, illetve 
sötétedésig vehető igénybe, az iskolában nem szervezett foglalkozáson részt vevők szá-
mára kizárólagosan saját felelősségre. 
Hétvégén illetve tanítási szünetek alatt az udvar nem használható. 
Kutyát, illetve bármilyen állatot engedéllyel lehet az iskola területére (az udvarra is) 
behozni. 
 
Könyvtár 
A könyvtár használatának szabályait az iskola SzMSz-e részletesen tartalmazza. 
 
 

4.4.3. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

 
A tisztségviselő tanulók feladatai 
Az ügyeletes tanulók és a hetesek az iskola tisztségviselői, akik a házirend biztosítása 
érdekében felelősségteljes szolgálatot látnak el a kijelölt területeken. Munkájuk zavará-
sa, utasításaik megszegése súlyos fegyelmi vétségének minősül. Az osztályfőnök minden 
héten 2 tanulót bíz meg a hetes feladataival. A megbízott tanulók nevét bejegyzi az osz-
tálynaplóba. A tanulók rendkívüli esetekben a fegyelem megtartása érdekében ügyeletes 
tanulói feladatokat láthatnak el, mellyel segítik az ügyeletes nevelők munkáját. Az ügye-
letes tanulók, időszakos megbízásáról, az iskolavezetőség dönt. A feladat ellátására ér-
demes tanulók kiválasztása és aktuális feladataik meghatározása osztályfőnöki kompe-
tencia. A tanulói ügyelet és hetesek szolgálata reggel 7 30 órától 13 00 óráig, főleg óraközi 
szünetekben tart. 
Hetes kötelességei: 

 felügyelnek a házirend betartására, 
 szünetben kiszellőztetik a tantermet, 
 nappal lekapcsolják a tanterem világító berendezéseit, 
 letörlik a táblát, gondoskodnak táblaíró eszközről, 
 jelentik a tanórák elején a hiányzókat a pedagógusnak, 
 egyikük jelzi az iskolavezetésnek, ha a tanterembe 5 perccel a becsengetés után 

nem érkezett pedagógus, 
 jelentik az ügyeletes tanárnak a szünetekben a rendbontást, 
 folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről, 
 gondoskodnak a tanterem tisztaságáról, rendjéről.  

 
 
 

4.4.4. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYA-

KORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje 
A tanulók tájékoztatása: 

 A tanulóközösség egésze havi rendszerességgel, iskolagyűlésen. 
 Folyamatos tájékoztatás történik a faliújságon és az iskolai hangosbemondón 

keresztül. 
 Osztályfőnöki órákon. 
 Diáktanácson. 
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 Honlapon: www.pazmanysuli.hu 
A tanulók véleménynyilvánítása: 
Problémától függően véleményét mindig a legmegfelelőbb személynek, vagy érdekkép-
viseleti csoportnak mondja el: 

 Az osztályfőnöki órákon 
 A szaktanárral egyeztetett időpontban 
 Az iskolavezetéssel egyeztetett időpontban 
 A Dök-gyűléseken 
 Iskolagyűlésen 

 
A diákönkormányzat 
Saját rendje szerint működik, joga van a diákságot képviselni minden tanulókat érintő 
kérdésben. Az intézményi működéssel kapcsolatban a diákok javaslatokat juttathatnak 
el az intézményvezetőhöz a diákönkormányzati képviselők közvetítésével. 
A diákönkormányzat programjai lebonyolítására az iskola létesítményeit használhatja. A 
programok lebonyolításáról előzetes egyeztetés szükséges. 
 
A tanulók nagyobb csoportja 
 

 A szülői szervezet jogainak gyakorlásával kapcsolatban a tanulók nagyobb cso-
portját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók na-
gyobb közösségének az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

 Intézményünk a tanulók nagyobb csoportjának a tanulók 40%-át tekinti. 
 

 

4.4.5. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 
 

A jutalmazás célja a kimagasló, kiváló teljesítmények elismerése, pozitív magatartásfor-
mákra ösztönzés, az önmagához képest történő fejlődés elismerése.  

 
Az iskolánkban alkalmazott jutalmazás formái 
Szaktanári, osztálytanítói dicséret: 

 tantárgyban nyújtott kimagasló teljesítmény, példamutató szorgalom, kitartó 
munka, 

 iskolán belüli versenyen elért helyezés, egyéb versenyen való részvétel, 
 szakköri munka, 
 tanulmányi munkában, teljesítményben kiemelkedő fejlődést mutat. 

 

Osztályfőnöki dicséret: 
 kiemelkedő közösségi munka, 
 saját magához mérten kitartó, egyenletes munka, fejlődés, 
 színvonalas szereplés, 
 példamutató magatartás. 

 
Igazgatói dicséret: 

 városi, megyei versenyeken elért I.-III. helyezés (tanulmányi- és sportverse-
nyek), 

 iskola jó hírnevét növelő teljesítmény, 

http://www.pazmanysuli.hu/
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 nagyobb nyilvánosság előtti szereplés, 
 kiemelkedő tanulmányi munka, 
 év végi kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató magatartás, 
 kiemelkedő közösségi munka. 

 
Nevelőtestületi dicséret (törzskönyvben, bizonyítványban): 

 országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredmény, helyezés, 
 több versenyen elért kimagasló eredmény 
 kitűnő tanulmányi eredmény és példamutató szorgalom egész éves teljesít-

mény esetén. 
 

Napközis, illetve tanulószobás dicséret: 
 napköziben ill. tanulószobán nyújtott kiemelkedő közösségi munka, 
 példamutató szorgalom. 
 

Év végi igazgatói dicsérő oklevél adható: 
 városi megyei és országos versenyen elért kiemelkedő eredmény, 
 kiemelkedő tanulmányi munka, 
 kiemelkedő sport vagy közösségi tevékenység, 
 kiemelkedő szakköri, sporttevékenység. 

 
Év végi könyvjutalom: 

 kitűnő tanuló, 
 több versenyen elért kiemelkedő teljesítmény, 
 iskolai hírnév öregbítéséért, 
 jó tanuló, jó sportoló cím esetén. 

 
Anyagi hozzájárulás (DÖK, Alapítvány): 
Osztályfőnök, DÖK javaslata alapján 

 tábori részvételhez, 
 kiránduláshoz, 
 színház-látogatáshoz 
 versenyekhez. 
 

A diák közösség által javasolt díj: 
Az osztályban végzett kiemelkedő közösségi munkáért 

 Zénó-díj 
 Aranyszalag-díj 

 
 
 

4.4.6. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

Elsődleges célunk, hogy ráébresszük a tanulót a helyes magatartásformák követésére. 
Amennyiben az elvárt emberi normáknak nem megfelelően viselkedik, fegyelmező in-
tézkedésben részesül, a fokozatosság elvét alkalmazva. 
 
Az iskolánkban alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 
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Szaktanári figyelmeztetés: 
- többszöri hiányos felszerelés, 
- házi feladat többszöri hiánya, 
- az órai munka zavarása. 

Napközis, illetve tanulószobás figyelmeztetés: 
- napközi ill. a tanulószoba munkájának zavarása, 
- késés a foglalkozásról. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés: 
- házirend megsértése,  
- társai órai munkájának rendszeres zavarása,  
- többszöri késés,  
- igazolatlan hiányzás (tanóra + választott foglalkozás + tanulószoba, napközi), 
- kihívó viselkedés, öltözködés. 

Osztályfőnöki intő: 
- előbbiek ismételt előfordulása 

Napközis, illetve tanulószobás megrovás: 
- a házirend napközis illetve tanulószobás foglalkozáson való rendszeres megsér-

tése 
Igazgatói figyelmeztetés: 

- a házirend megszegése, 
- társainak veszélyeztetése, 
- rendszeres szabálysértések, 
- tiszteletlen magatartás tanáraival szemben. 

Igazgatói megrovás: 
- magatartásával rendszeresen megsérti mások jogait, 
- a házirend súlyos megsértése, 
- többszöri osztályfőnöki figyelmeztetés után, 
- szándékos rongálás. 

Nevelőtestületi megrovás: 
- kirívóan súlyos kötelességszegés, 
- szándékos veszélyeztetés és károkozás, 
- a házirendet többször súlyosan megsértő magatartás. 
 

Egyéb büntetések 
- eltiltás rendezvényektől, kirándulásról, szervezett, de nem kötelező iskolai fog-

lalkozásokról 
 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásakor kirívó esetben a fokozatosságtól elte-
kinthet a nevelőtestület. 
A dicséretek és a fegyelmező intézkedések egyaránt bejegyzésre kerülnek az osztálynap-
lóba is. 
 
 
 

4.4.7. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐK HOZZÁFÉRÉSÉNEK 

MÓDJA 
 

 
Iskolánkban még nincs erre lehetőség. 
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4.4.8. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden 
tanév áprilisában elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a következő tanévben választható 
tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát. 
Kiskorú tanuló esetén a szülő, a 14. életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló 
közösen minden év május 20-ig írásban adja le a tantárgyválasztással kapcsolatos dön-
tését az osztályfőnöknek. A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. 
Bármely ezzel kapcsolatos módosítás csak szülői írásbeli kérelem esetén, az osztályfő-
nökkel és a szaktanárral történő egyeztetés után az igazgató engedélyével történhet. 
 
 

4.4.9. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Napközi, tanulószoba) 
 

 
Jelentkezés és részvétel 
A következő tanévi egyéb foglalkozások tervezéséhez május 20-ig igényfelmérést vég-
zünk. 
Az egyéb foglalkozásokra (napközi, tanulószoba, szakkörök, stb.) a diák szeptember 10-
ig, szülői aláírással jelentkezhet. A felvett tanulók számára a foglalkozásokon való rész-
vétel kötelező.  
Tanulószobáról, napköziből csak indokolt esetben, az igazgatóval való egyeztetés után, 
szülői kérésre lehet kiiratkozni.  
Az alsó tagozatosok a napközis foglalkozást a tanítási órák befejezésétől 1600 óráig, a 
felsősök a tanulószobát 1300 órától 1600 óráig vehetik igénybe. 16 és 17 óra között ügye-
letet biztosítunk. Minden csoportban délután védett tanóra van, ezért ebben az időszak-
ban a gyermeket csak kivételes, indokolt esetben lehet elkérni. Szakköri foglalkozásokat 
és sportkört a védett tanóra figyelembevételével tartunk. 
A tanulók kezdeményezhetik diákkörök magalakítását, de ehhez minden esetben fel kell 
kérniük egy tanárt, aki a felügyeletet ellátja, a felelősséget vállalja. Az igazgatót tájékoz-
tatják a diákkör tervezett céljairól, valamint az engedélyét kérik, hogy a diákkör elkezd-
hesse működését. 

 
Az iskolai étkeztetés rendje 
A napközis és menzás gyermekek étkezése az ebédlőben található, az „Ebédlő használa-
ta” című tájékoztatóban leírtaknak megfelelően történik.  
Az alsós tanulók csoportjukkal a tanítójuk felügyeletével ebédelnek. A felsős tanulók az 
utolsó órák után, vagy lyukasórán, a földszinti folyosón gyülekeznek és az ebédlőügyele-
tessel mennek át ebédelni. A tanulók napi órabeosztását figyelembe véve történik a főét-
kezésre biztosított hosszabb szünet kialakítása, minimum 30 perc. Minden tanuló csak 
tanári felügyelet mellett, a civilizált étkezés szabályait és az étterem rendjét megtartva 
étkezhet. A rendbontó magatartás későbbi étkezési lehetőséget von maga után. 
 
A könyvtárhasználat legfontosabb szabályai 
A kölcsönzés minden beiratkozó olvasó számára térítésmentes. 
Az iskolából való távozáskor (költözés, iskolaváltás, munkahely változtatás, stb.) ren-
dezni kell a könyvtári tartozásokat. A könyvtár használatával kapcsolatos tudnivalókat a 
könyvtári SzMSz tartalmazza. 
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Könyvtárunk a „C” épületben található, így célirányos látogatása esetén megközelítése 
felügyelet nélkül is engedélyezett a „B” épületen át.  
 
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó isko-
lán kívüli rendezvények 
A tanulók számára ezeken a programokon (ünnepélyek, versenyek, kulturális- és sport-
rendezvények ) is úgy kell viselkedni, ahogy az iskolán belül tartott rendezvényeken el-
várjuk. Viselkedésével az iskolát képviseli és minősíti, ezért ha olyan kirívó magatartást 
tanúsít fegyelmező intézkedést alkalmazunk. 
Az iskola által szervezett foglalkozásokon (kirándulás, erdei iskola, szabadidős program) 
a részvétel ajánlott, a szülő beleegyezésével kötelező. Méltatlan magatartás vagy más 
okból kimaradt tanulók felügyeletéről az iskola intézkedik. 
 
 

4.4.10. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALÁNAK SZA-

BÁLYOZÁSA 
 

Szigorúan tilos az iskola területére és az iskolán kívüli iskolai rendezvényekre mások 
testi épségét veszélyeztető tárgyat (pl. csúzlit, kést, petárdát stb.) bevinni. A veszélyes 
tárgyakat a pedagógus megőrzésre átveszi, a titkárságon leadja, a szülő bármikor elkér-
heti.  
Azok a személyes tárgyak (pl. mobiltelefon, MP3-as lejátszó stb.), amelyek zavarják az 
órai munka rendjét, kizárólag kikapcsolt állapotban lehetnek tanórán a tanulónál. Szüne-
tekben tanulóink az előbb felsorolt tárgyakat csak indokolt esetekben tanári engedéllyel 
használhatják. 
Az intézmény az elveszett tárgyakért, pénzért és egyéb értékekért nem vállal felelőssé-
get, ezért kérjük, hogy a tanulók csak az iskolai munkához szükséges felszerelést, tár-
gyakat hozzák magukkal! Napközben kabátjukat, az éppen nem szükséges holmijukat a 
szekrényben helyezzék el, mely zárható. 
 
 
 

4.4.11. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 
 

 
Pedagógiai eszközök 
A pedagógusok a saját maguk készítette oktatási eszközöket az igazgató engedélyével 
vihetik be a tanítási órákra, egyéb foglalkozásokra.  
 
Rendkívüli esemény 
A bombariadó miatti tanítási elmaradás tanévhosszabbítást von maga után. Tűzriadó és 
más veszély esetén az épületet - a pedagógusok irányításával - fegyelmezetten kell el-
hagyni a kijelölt útvonalon! 
 
Vagyonvédelmi és kártérítési felelősség 
A vagyonvédelem és saját testi épségük miatt a tanulók csak a használati előírásoknak 
megfelelően használhatják, kezelhetik az intézmény felszerelési tárgyait, bútorait, esz-
közeit! Mindenki köteles óvni az iskola berendezési tárgyait. 
Tanulói szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, a tornaterem, öltözők zá-
rásáról a szaktanár gondoskodik. 



70 
 

Ha rongálás, káresemény történik, vagy veszélyes helyzet, körülmény tapasztalható, 
azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, vagy az intézmény vezetőinek! 
Ha a tanuló az intézménynek kárt okoz, a kárt meg kell téríteni! A tanulók által okozott 
károkról a szülőt az osztályfőnök értesíti. A kártérítés mértéke a javítás költségén múlik. 
 
 
 
 

4.4.12. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 
 

 
Használati előírások 
Az intézmény belső és külső terei csak a házirend betartásával vehetők igénybe! 
Tanórán kívüli szervezett tevékenységen kívül a tanulók csak a szülők beleegyezésével, 
és felelősségével tartózkodhatnak az iskolában, abban az esetben, ha betartják az iskola 
házirendjét. 
Intézményünkkel jogviszonyban nem álló személyek, csak a portás tudtával tartózkod-
hatnak iskolánk területén.  
A munka és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles megismerni és betartani, saját 
és társai egészsége, épsége érdekében! 
A szaktantermekbe a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben, és kizárólag a 
szaktanárok jelenlétében léphetnek be, kivéve első óra előtt. Kivételt képeznek a szakta-
nár által megbízott szertáros tanulók. 
A tanulók kötelesek a folyosókon, lépcsőházakban haladó felnőtteket udvarias félreállás-
sal elengedni és tisztelettel köszönteni! 
Az épületen belül nem lehet: 

 szaladgálni, labdázni, 
 másokat a közlekedésben akadályozni, 
 a diáktársakat rendbontással zavarni, 
 fényképezni, video és hangfelvételt készíteni az érintett engedélye nélkül. 

 
Egészségvédelmi szabályok 
Minden iskolahasználó tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, mel-
lékhelyiségek tisztaságára! 
Tilos és súlyos fegyelmi vétségnek minősül a dohányzás, a szeszesitalok fogyasztása és 
egyéb egészségkárosító hatású anyagok (pl. kábítószerek) használata és az iskola terüle-
tére való behozatala. Olyan tanuló nem tartózkodhat az iskolában, iskolai rendezvényen, 
aki egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, ezért gondviselőjét 
azonnal értesítjük. 
 
 

4.4.13. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 
Értékelés 
Egy tanítási napon belül egy – egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy 
év végi felmérő dolgozatot lehet íratni, időpontját legalább egy héttel előre be kell jelen-
teni és a kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kell kap-
nia. 
A szülő számára a témazárókba való betekintést a szaktanár biztosítja. 
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A röpdolgozatokat és az írásbeli feleleteket a tanár végleg kiadhatja a tanulók számára. 
Félév és év vége előtt egy hónappal az osztályfőnöknek értesítenie kell a gyenge ered-
ménnyel szereplő tanuló szüleit. 
A tanulási nehézséggel küzdő tanulóink esetén hangsúlyt fektetünk a szakértők által ja-
vasolt számonkérési mód alkalmazására. 
 
Felmentés, kérelem 
A gondviselő kérelmet adhat be az igazgatónak, hogy a Szakértői Bizottság illetve a Ne-
velési Tanácsadó javaslatát figyelembe véve mentesítse a tanulót tantárgy értékelése és 
minősítése alól (a javaslat alapján részben vagy egészben). Az igazgató az általa megho-
zott határozatról a tanuló gondviselőjét és osztályfőnökét írásban értesíti. Az adott tan-
tárgyból felmentett tanulók félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak munkájuk-
ról. 
A gondviselő kérelmére az igazgató legfeljebb heti 2 testnevelésóra részvétele alól men-
tesítheti a mindennapos testnevelés oktatásban részesülő tanulót, abban az esetben, ha 
rendszeres sporttevékenységét sportegyesülete igazolja. Az igazgató a tanuló órarendje 
alapján kijelöli a megfelelő órákat. 
Testnevelés alóli felmentést csak szakorvos igazolhat. Ha a tanuló egészségügyi állapota 
megkívánja, akkor a gondviselő kéréssel fordulhat a szaktanárhoz.  
 
A tanuló által előállított termékek 
A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai va-
gyoni jogára az iskola nem tart igényt. A tanulók ezeket az alkotásokat hazaviszik. 
Amennyiben az iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogvi-
szony megszűnése után az iskola–kérelemre – a tanuló részére visszaadja.  
 
Plakátok, hirdetések 
Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kihelyezni kizárólag az erre kijelölt helyen, 
az igazgató vagy a helyettes előzetes engedélyével szabad! 
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4.5. A HÁZIREND ALKALMAZÁSA A KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
 

 
 

 
 

4.5.1. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
Az iskola épülete a tanulók számára 06.30-17.00-ig van nyitva. Reggel fél héttől negyed 
nyolcig a tanulók a kijelölt ügyeletes teremben várakoznak, az ügyeletes tanár felügyele-
tével. 07.15-től 07.30-ig a főügyeletes döntése alapján vagy az udvaron vagy a tanter-
mekben várakoznak. 7.30-7.45-ig a termekben felkészülnek az első órára.  
 
Iskolánkban a tanítás 7 óra 45 perckor kezdődik. 
Az órarend szerinti első óra megkezdése előtt 15 perccel kell az iskolába érkezni. 
745 utáni érkezés késésnek számít. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. 
A bejáró tanulók esetében a közlekedési okok miatti késés is igazolható. A késések idő-
tartamát összeadjuk, és az igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 
 
Csengetési rend: 

 1. óra    7.45 - 8.30 
  2. óra    8.45 - 9.30 
  3. óra    9.45 -10.30 
  4. óra  10.50 -11.35 
  5. óra  11.45 -12.30    
Ebédszünet               12.30 - 13.30    
  6. óra  13.30 -14.15     
  7. óra  14.30 - 15.15 
   Egyéb foglalkozás               15.15 - 16.00    
    
Az első három szünetben - az ügyeletes tanár döntése alapján - az udvaron vagy a folyo-
són tartózkodunk, más időpontokban a szüneteket a folyosón töltjük. Ebédszünetben a 
nem itt étkezők illetve az étkezést befejezők az éves órarendben meghatározott helyen 
tartózkodhatnak. 
A tanulók a tantermekben tanári felügyelet nélkül csak az első tanítási órát megelőzően 
tartózkodhatnak, kivéve a későbbiekben felsorolásra kerülő helyiségeket. Az első órára 
való becsengetésig a tantermek ajtaját nyitva kell tartani.   
Szünetekben a tantermeket vagyonvédelmi okok miatt zárni kell. 
A gyors és balesetmentes felvonulás érdekében az ügyeleti szabályzatban rögzített fel-
vonulási rendet be kell tartani. 
A folyosón, lépcsőházban kerülni kell a lármázást, lökdösődést és minden olyan játékot, 
amely a testi épséget veszélyezteti vagy rongálást okozhat. 
A tanulók a hivatalos ügyeiket az iskolatitkári irodában a nagyszünetben, a gazdasági 
irodában, a tanári szobában pedig a szünetekben intézhetik. 
 
A tanulók felszerelése 
 
Iskolába, tanórára mindenki csak a szaktanár által meghatározott felszerelést hozhatja 
magával. 
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Ellenőrző könyv, üzenőfüzet 

 
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, illetve az 
üzenő füzet, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, he-
lyesbítheti. 
A tanuló kötelességei közé tartozik: 
 

 az ellenőrződ minden nap nálad legyen, hiányát az első tanítási órán jelentsed. 
Elvesztés estén azonnal fordulj osztályfőnöködhöz, aki térítés ellenében új elle-
nőrzőt biztosít számodra 

 érdemjegyeidet az ellenőrzőbe azonnal beírd, és tanároddal aláírasd 

 
 
A tanulók megjelenése 
 
Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak meg-
felelő öltözékben kell megjelenni. 

 
Az iskolai ünnepélyeken alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhát kell viselni, a lányoknak 
fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, a fiúknak fehér ing, sötét nadrág, illetve az iskola 
emblémájával díszített sál és nyakkendő a kötelező. 

 
 
 

4.5.2. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁ-

LYOK 
 

 
Helyiség- és területhasználat 

 Iskolába jövet és iskolából távozva csak a főbejáratot lehet használni. 
 Az iskola területét tanítási idő alatt, még lyukas órában is csak kilépési enge-

déllyel lehet elhagyni, engedély nélkül az iskolából a tanítási idő alatt kilépni ti-
los, ez súlyos fegyelmi vétség. Lyukas órában a könyvtárban, IDB teremben 
(csak felügyelet mellett) kell az időt eltölteni.. Ha az első óra a lyukas óra, a má-
sodik órát megelőző szünetre lehet az iskolába érkezni.   

 1600 után csak indokolt esetben, külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás 
keretében (sportfoglalkozás, szakkör, korrepetálás stb.) lehet az iskolában tar-
tózkodni.  

 A szomszéd iskola udvarát nem szabad használni, mert zavarhatjuk a munkáju-
kat. 

 A szünetekben tilos a tornaterem mögötti kis játszótéren tartózkodni. A délutáni 
napközis foglalkozás ideje alatt is csak napközis nevelő felügyelete mellett sza-
bad játszani ezen a területen. 

 A 108-, 109-, 110-es termekbe a tanári folyosón keresztül nem szabad közle-
kedni (kivétel: nyelvi csoportok tanári felügyelettel). 

 Engedély és szaktanári felügyelet nélkül a tanári folyosón, a fizika–kémia-ének 
szaktanterembe, a tornatermekbe, a szertárakba, a számítástechnika terembe, 
technika termekbe és a könyvtárba nem szabad bemenni, illetve ott tartózkodni.  
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Tantermek rendje 
Az iskola, a tantermek és az ablakok rendjének, tisztaságának megóvása minden tanuló 
kötelessége. A tanulók törekedjenek arra, hogy termeiket kellemessé, esztétikussá ala-
kítsák. 

A helyiségek, mellékhelyiségek, folyosók felszereléséért, berendezéséért, rendjéért min-
denki felelősséggel tartozik. Az elhelyezett készülékeket, gépeket engedély nélkül a diá-
kok nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A tanítás befejezése után felszereléseit, 
taneszközeit senki nem hagyhatja a tantermekben. Ebédszünetben a felszereléseket, 
ruhákat a kijelölt helyen szabad csak lerakni úgy, hogy azzal rendetlenséget ne okozza-
nak. 

 

 

4.5.3. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 

Az iskola nagyobb tanuló csoportjai (közösségei): 

 alsó tagozat, 
 felső tagozat, 
 napközi. 

 
A tisztségviselő tanulók feladatai 
A tanulókat hetesi feladattal lehet megbízni. 
A hetes feladatai: 

 a két hetes feladatát megosztva teljesíti, 
 gondoskodnak krétáról, táblatörlőről, tiszta tábláról, 
 minden óra elején jelentik a tanárnak a hiányzókat, 
 ha a tanár 5 perc elteltével sem megy órára, jelentik a tanáriban vagy az iskola-

titkárnál, 
 ügyelnek az osztály rendjére, tisztaságára, 
 órák végén kiszellőztetik a tantermet, leoltják a világítást, 
 az utolsó óra után bezárják az ablakot, 
 ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 

A tanuló kötelessége pedagógusa, osztályfőnöke felkérésére az iskolai elfoglaltsághoz, 
illetve rendezvényekhez kapcsolódó feladatokat elvégezni. 
 
 
 

4.5.4. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT JOGAINAK GYA-

KORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 
A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje 
 
Diákönkormányzat 
Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére, a tanulók érdekeinek képvise-
letére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek tevékenysége a tanulókat érintő 
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valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat gyakorolja egyetértési és vélemé-
nyezési jogát azokban a kérdésekben, amelyeket a közoktatási törvény, illetve egyéb 
jogszabályok biztosítanak számára. 
A diákönkormányzat képviseli a diákok vagy azok nagyobb csoportjainak érdekeit. 
A diákönkormányzat élén a Diáktanács áll. A diáktanács tagjai: osztályonként egy fő, a 
tisztségviselőket közülük választják szavazás útján. 
A diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzat segítő tanára fogja össze és 
támogatja.  A Diáktanács havonta ülésezik, ahol az iskolai élet fejlesztése, javítása érde-
kében javaslatokat, kezdeményezéseket tehet. A diákönkormányzat évenként Diákköz-
gyűlést szervez, ez az iskola tanulóinak legmagasabb tájékoztató - tájékozódó fóruma. A 
tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a Diáktanács elnöke illető-
leg a bizottságok vezetői képviselhetik.  
Ha a tanulót sérelem érte (éri), vagy úgy érzi, hogy jogsérelem érte (éri), panaszával a 
diákönkormányzathoz is fordulhat, aki a diákmozgalmat segítő tanáron keresztül intézi 
a problémát, vagy közvetlenül az igazgatótól, illetve helyettesétől kérhet jogorvoslatot. 
 
A tanulók napi rendszerességgel az iskolarádión keresztül, faliújságról, közösségi olda-
lakról, az iskola home lapjáról tájékozódhatnak az aktuális programokról, eseményekről. 
Társaikat ezen keresztül is tájékoztathatják az őket érintő kérdésekben. 
Az iskolaközpont diákjaira vonatkozóan egyéb szabályozásokat az SZMSZ 13-as fejezete 
tartalmazza. 
 

 
 

4.5.5. TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 
 

 
Jutalmazás (Helyi tanterv 3.3-as bekezdés) 
 
A tanulók jutalmazásának formái: 

  
Jutalmazni lehet: az egyént, 
                            a közösséget 
  A jutalmazás elvei 
  

a követelményeken túlmenő teljesítmény, 
az iskola, az osztály hírnevét növelő teljesítmény, 
a szertár, a szaktanterem gyarapítása, 
a szaktárgyi versenyeken elért eredmény, 
tanulmányi munkában, sportban, kulturális téren, szakköri munkában elért ki-
emelkedő teljesítmény, 
kiemelkedő közösségi munka, 
tartós szorgalom, 
rendszeresen példamutató magatartás, a társaknak nyújtott önzetlen segítség 
a tanítási szünetekben végrehajtott dicsérendő cselekedet 

  
Az egyes tanulók jutalmazásának formái 
 szaktanári dicséret: szóbeli (osztály előtt) 

írásbeli (ellenőrzőben, naplóban) 
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osztályfőnöki dicséret: szóbeli (az osztály előtt) 
írásbeli (ellenőrzőben, naplóban) 

         igazgatói dicséret: írásbeli (emléklapon, naplóban) 
         nevelőtestületi dicséret: (ellenőrzőben, naplóban, bizonyítványban) 
  
A dicséretek egyéb fajtái 

 A közösség előtti dicséret: 
 iskolarádión keresztül 
 közösség előtti személyes dicséret. 

  
Az előzőekben felsoroltak közül a kiemelkedőket, ill. az intézményvezetői és a nevelőtes-
tületi dicséretben részesülő tanulók nevét minden esetben a közösség tudomására kell 
hozni. 
 
 
 
 A Köztéri iskola érdemes diákja 
 A végzős nyolcadikosoknak a kitüntetési szabályzatban megfogalmazottak alapján a 
nevelőtestület ítéli oda. 
 
 Az év sportolója kitüntetés 
Tanévenként ítéljük oda a testnevelési munkaközösség javaslata alapján. A döntést a 
nevelőtestület hozza. 
 
 A közösség jutalmazásának eszközei: 
 kirándulás - táborozás - film és színházi előadás megtekintése. 
 
 
 

4.5.6. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

 
Büntetés 

A fegyelmi intézkedések formái 

  

Szaktanári ill. ügyeletes tanári figyelmeztetés 

  
Adható: a házi feladat sorozatos hiánya miatt, vállalt kötelesség elmulasztása esetén. 
  

 Ha a tanuló képességei alatt teljesít, erről a szülőt az ellenőrzőn keresztül értesí-
teni kell. Ha remény van a változásra, a képesség alatti teljesítésért is adható 
szaktanári figyelmeztetés. 

 Az órai fegyelmezetlen viselkedést a fegyelmi füzetbe való beírás útján kell az 
osztályfőnök tudomására hozni. Az óra munkájának szándékos zavarása, soro-
zatos rendbontás vagy tiszteletlen magatartás esetén szaktanári figyelmeztetés 
adható. 

  
Az osztályfőnök által adható büntetések: 
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Osztályfőnöki figyelmeztetés: 
enyhébb fegyelmi vétségek esetén adható. Formája lehet: 

 szóbeli figyelmeztetés: egyéni elbeszélgetés, 
 naplóba bejegyzés, 
 írásos figyelmeztetés: ellenőrzőbe és naplóba való bejegyzés. 

 
Enyhébb fegyelmi vétségnek minősül: 

 ellenőrző sorozatos hiánya, 
 vállalt kötelezettséget elmulasztása egy-két alkalommal, 
 késés, 
 kisebb verekedés, durvaság, 
 kisebb órai rendbontás, 
 órán kívüli kisebb rendbontás. 

  
Osztályfőnöki intés: írásban (ellenőrzőben és naplóban) 
  
Az osztályfőnöki intés okai: 

 az osztályfőnöki figyelmeztetés ellenére az iskolai rendszabályok megszegése, 
 súlyosabb fegyelmi vétség, 
 nagymértékű visszaesés a tanulmányi munkában, 
 önhibából igazolatlan mulasztás, 
 iskolai ünnepélyeken tanulóhoz méltatlan viselkedés. 

  
Igazgatói figyelmeztetés : írásban (ellenőrzőben és naplóban) 
  
Az igazgatói figyelmeztetés okai: 

 osztályfőnöki intés ellenére az iskolai rendszabályok megszegése, 
 súlyos fegyelmi vétség, 
 szándékos kár okozása az iskola értékeiben, 

  
Súlyos fegyelmi vétségnek minősül: 

 megbízatás nem teljesítése, 
 szándékos rongálás, 
 rendszeres trágár beszéd, 
 nagyobb óra alatti vagy tanórán kívüli rendbontás, 
 agresszív magatartás, 
 sorozatos igazolatlan mulasztás, 
 felnőttekkel szembeni tiszteletlen, szemtelen viselkedés. 

  
A fegyelmi eljárásoknak az elveit az SZMSZ szabályozza. (10.10 bekezdés) 
 
A magatartás és szorgalom értékelése a Helyi tanterv 3.2 bekezdésében található 
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4.5.7. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐK HOZZÁFÉRÉSÉNEK 

MÓDJA 
 

 
Iskolánkban tervezzük a netnapló használatának bevezetését.  Az ehhez szükséges prog-
ram határozza meg a biztonságos hozzáférés módját. Ennek ismeretébe alakítjuk ki majd 
a szabályzatot. 
 
 

4.5.8. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

 
Kötelező és választható tantárgyak  rendszere és azok óraszámai  

Minden év április 15-ig az iskola írásban tájékoztatja  a szülőket, tanulókat a választható 
tantárgyakról. Az első osztályosok szülei a beiratkozáskor, a többi évfolyamokon május 
20-ig írásban jelzik a részvételi szándékot. A tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. 
Ha a tanuló betöltötte 14. életévét, a szülővel közösen választhatnak. Felvétel után az óra 
látogatása egy tanítási évig kötelező. A választott tantárgyakra is érvényesek a Házirend 
szabályai (fegyelem, késés stb.). 
A tanuló a fenti időpontig jelezheti azt is, ha a következő tanévben a nem kötelező tan-
órán nem kíván részt venni. 
 
Alsó tagozat:  
Kötelezően választandó  órák:  
Magyar nyelv és irodalom  megnövelt órakerete 1;2;4. évfolyamon heti 1 óra 
Magyar nyelv és irodalom megnövelt órakerete 3. évfolyamon heti 2 óra  
Matematika megnövelt órakerete 1-3.évfolyamon heti 1 óra 
Matematika, informatika  megnövelt órakerete 4. évfolyamon heti 1 óra 
Idegen nyelv   megnövelt órakerete 4. évfolyamon heti 1 óra 
 
Nem kötelezően választható órák:  
Idegen nyelv az emelt órakerete 1-4. évfolyam heti 2 óra 
 
Felső tagozat:  
Kötelezően választandó  órák:  
Magyar nyelv és irodalom megnövelt órakerete 5. évfolyamon heti 1 óra 
Magyar nyelv és irodalom megnövelt órakerete 6 és 8. évfolyamon heti 1 óra  
Magyar nyelv és irodalom megnövelt órakerete 7. évfolyamon heti 2 óra  
Matematika megnövelt órakerete 6-8. évfolyamon heti 1 óra 
Vizuális kultúra   megnövelt órakerete 5.;6.;8.évolyam heti  1 óra 
Természetismereti gyakorlatok kötelezően  választható tantárgy hatodik évfolyam heti 1 
óra 
Idegen nyelv 5-8. évfolyamig megnövelt órakeret heti 1 óra  
 
Nem kötelezően választható órák:  
Az idegen nyelv az emelt órakerete 5-8. évfolyam heti 2 óra 
 



79 
 

 

4.5.9. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK (Napközi, tanulószoba) 
 

 

 
Tanórán kívüli egyéb foglalkozások 
 Az intézményben az alábbi tanórán kívüli egyéb foglalkozási formák szervezhetők: 

 napközi otthon, 
 tanulószoba, 
 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,  
 iskolai sportköri foglalkozások, 
 tömegsport foglalkozások, 
 egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások, 
 tanulást, iskolai felkészülést segítő egyéni vagy csoportos foglalkozások, 
 pályaválasztást, iskolaválasztást  segítő foglalkozások, 
 a diákönkormányzati  foglalkozások,  
 továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,  
 pályázatokra való felkészítő foglalkozás,  
  pályázatok által meghatározott feladatok elvégzését szolgáló foglalkozások,  
 a tanulók regenerálódását, rekreációját szolgáló foglalkozások,  
 közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás  
 felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy 

csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését 
szolgáló csoportos, tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni 
foglalkozás, 

 tanulmányi, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnok-
ságra való felkészítés, a versenyeken való részvétel,  

 a Szervezeti és Működési Szabályzatban felsorolt hagyományok megszervezé-
séhez, lebonyolításához szükséges osztály vagy csoportos foglalkozások,  

 a Pedagógiai  programban meghatározott tanítási órák keretében meg nem va-
lósítható osztály vagy csoportos foglalkozások, 

 Könyvtári foglalkozások, 
 Erdei iskolai foglalkozások,  
 Tanulmányi séták, üzem- és gyárlátogatások, 
 Kiállítások, múzeumok megtekintése, 
 Színház-, mozi-, bábszínház látogatás, 

A tanórán kívüli foglalkozások általában a tanítási órák után kezdete előtt, de legkoráb-
ban 7.15-től  és a tanítási órák után 16 óráig szervezhetők. Ezektől az időpontoktól a 
program jellegétől függően, a szülők tájékoztatása után esetenként el lehet térni. 
A rendszeres egyéb foglalkozások helyét és idejét az iskola órarendjében kell rögzíteni. 
 
Napköziotthon 
A tanulók foglalkoztatása az utolsó óra utáni kicsengetéskor kezdődik és hétfőtől- 
péntekig  17 óráig tart. Tanóra után a létszám függvényébe  összevont csoportokat szer-
vezünk.  
A napközis foglalkozásokról való eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján a napkö-
zis nevelő engedélyével történhet. 
A napközi otthonba való felvétel rendje: 
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 A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a 
napközi otthonba való felvétel a 4. osztály végéig. 

 5. osztálytól kezdve elsősorban azokat a tanulókat kell felvenni, akinek mindkét 
szülője dolgozik. A felvételnél előnyben részesülnek az állami gondozottak, a 
hátrányos helyzetű tanulók, a sajátos nevelési igényű gyerekek, továbbá a gyer-
meküket egyedül nevelő szülők, valamint a munkanélküli szülők gyerekei. 

 Az első osztályos tanulók felvételét beiratkozáskor, a többi tanulóét május 15-ig 
kérheti a szülő írásban. 

 A felvételről az igazgatóhelyettes dönt a napközis munkaközösség vezető, az 
osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős véleményének figyelembevételével. 

 
Tanulószoba 
A tanulószobai foglalkozásokat a felügyeletre szoruló felső tagozatos tanulóink számára 
szervezzük. 
A hátrányos helyzetű, illetve tanulási nehézségekkel küzdő diákjainkat meg kell nyerni a 
foglalkozásokon való rendszeres részvételre. 
A felvétel június 15-ig kérhető, illetve indokolt esetben tanév közben is lehetséges. 
 
Reggeli ügyelet 
Tanulóink számára naponta 630 – 715 –ig reggeli ügyeletet biztosítunk, az órarendben 
előírt teremben.  A reggeli ügyelet ingyenes szolgáltatás. 
 
Szakkörök, érdeklődési körök, önképző körök 
A tanulók a kötelező tanórákon kívül ingyenes, a törvényben biztosított órakeret terhére 
szervezett énekkari foglalkozásra, szakkörökre, sportköri foglalkozásokra jelentkezhet-
nek. Az iskola a hagyományainak megfelelő szakköröket hirdeti meg, de a tanulók és a 
szülők újak szervezését is kezdeményezhetik. A foglalkozások minimum 8 fővel indítha-
tók. Ha a tanulót felvették a tanórán kívüli foglalkozásra, a tanítási év végéig köteles 
azon részt venni. A foglalkozás alól abban az esetben menthető fel, ha túlterhelés esetén 
tanulmányi eredményének romlása azt indokolttá teszi. A szakköri, sportköri tagság 
megszüntetése szülői és szaktanári kérésre, az igazgató engedélyével történhet. 
 
Kirándulások, diákrendezvények 
Az osztályok tanulmányi kirándulást szervezhetnek az osztályfőnökkel a kirándulási 
szabályzatban megadott időpontban. A tanulmányi kiránduláson az osztály minden ta-
nulója részt vehet. A részvétel önkéntes, minden költség a szülőt terheli. A házirend elő-
írásait a kiránduláson is be kell tartani. 
Iskolai rendezvényeken, bálokon is mindenki számára kötelező a házirend betartása 
(alkohol, cigaretta, drog szigorúan tilos!). 
 
Iskolai étkezés 
Az iskolai étkezést a büfé, az ebédlő és az automaták biztosítják.  A büfé nyitvatartását az 
üzemeltetőnek az iskola munkarendjét figyelembe véve az igazgatóval történt egyezte-
tés alapján kell meghatároznia.   . 
A büfé vásárlási rendjéhez minden tanulónak alkalmazkodni kell. A kisebbeket szükség 
esetén segíteni kell a vásárlásnál. A vásárolt poharas vagy üveges és a melegen elkészí-
tett terméket a zsibongóban vagy az udvari kijárat bal oldali sarkában kell elfogyasztani, 
mert egyébként balesetet okozhatunk. Ezeket a termékeket a tantermekbe bevinni nem 
szabad!  
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Az ebédlő igénybevételére 1130-1400 - ig beosztás szerint van lehetőség. 
Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és 
tisztaságára, étkezés után az asztalokat tisztán kell hagyni. 
 
A könyvtárhasználat legfontosabb szabályai   
A kölcsönzési idő 1 hónap. Indokolt esetben a könyvtárossal való egyeztetés alapján meg 
hosszabbítható. 
A tanév végén a tanulók kötelesek a kölcsönzött könyveket visszaszolgáltatni. 
Az egy alkalommal kölcsönözhető könyvek száma  
tanulónként 3 db. 
felnőtteknek: 6 db. 
A könyvtárhasználó köteles az általa kölcsönzött könyvet a kölcsönzés idejekor átvett 
állapotban visszahozni. 
A könyvekbe jegyzetelni, azokat aláhúzni, lapokat kitépni, összegyűrni tilos! 
Az elveszett, megrongált könyv  napi árát meg kell téríteni. A felnőtt kölcsönzők a könyv-
táros  
felkérésére  kötelesek a hosszabb idő óta kint lévő könyvekkel elszámolni, a mindenki 
általi hozzáférhetőség érdekében. 
A kézikönyvek, lexikonok, újságok, folyóiratok a tanulók számára csak olvasótermi 
használatra vehetők igénybe. 
A tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 
megrongálásából származó kárt az iskolai könyvtárnak megtéríteni a beszerzéstől szá-
mított  
1. év végén 70% 
2. év végén 50% 
3. év végén 25% térítéssel, vagy helyette ugyanolyan, de jó állapotú tankönyv visszaadá-
sával.  
Szociális helyzet miatt az osztályfőnök, vagy az ifjúságvédelmi felelős kérésére az igazga-
tó ettől eltérő, egyéni döntést hozhat. 
Az olvasóteremben csendben, másokat nem zavarva köteles mindenki viselkedni. 
 
 
 

4.5.10. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALÁNAK SZA-

BÁLYOZÁSA 
 

 
Az oktatáshoz nem tartozó eszközöket, anyagokat, ékszereket, értéktárgyakat, nagyobb 
összegű készpénzt a tanulók ne hozzanak magukkal (ha mégis szükséges - pl. hangszer - 
ideiglenes megőrzésre leadhatják osztályfőnöküknek, szaktanáraiknak). 
Kisebb értékű pénzét, óráját, értéktárgyát a tanuló mindig tartsa magánál. Elvesztésük 
esetén az iskola felelősséget nem vállal. 
Szigorúan tilos az iskola területére és az iskolán kívüli iskolai rendezvényekre 
szeszes italt, drogot, cigarettát, valamint mások testi épségét veszélyeztető tárgyat 
(pl. csúzlit, kést, petárdát stb.) bevinni. 
Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak lehallkított állapotban 
szabad bevinni, a tanári asztalra ki kell tenni,  azt óra alatt használni tilos.  
Egyéb technikai eszközöket tanítási  idő alatt bekapcsolni tilos ! Nem kötelező taneszköz, 
elvesztése esetén az iskola felelősséget nem vállal. 
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4.5.11. A TANULÓKRA VONATKOZÓ VÉDŐ ÉS ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 
 

 

Tűz, baleset vagy üzemzavar esetén alkalmazott eljárás 
 A balesetek megelőzése érdekében minden tanuló köteles részt venni az év eleji 

balesetvédelmi oktatáson, és az ott hallottakat a tanév során betartani. 
 Baleset, sérülés, rosszullét esetén a sérült tanuló, illetve társai kötelesek azt a 

legközelebbi tanárnak jelenteni. A megfelelő intézkedés után a szülőt értesíteni 
kell. 

 A gazdasági ügyintézőt a sérült tanulónak a balesetről tájékoztatnia kell. 
 Elsősegélynyújtást  tanuló nem végezhet. 
 A tanulók egészségét veszélyeztető rendellenességek észlelése esetén a rendel-

lenességet jelenteni kell a felügyeletet ellátó pedagógusnak. 
 Üzemzavar elhárítást csak szakember végezhet, a tanulók minden beavatkozása 

tilos! 
 

Betegség esetén alkalmazott eljárás 

Ha a tanuló rosszul érzi magát, jelenti a szaktanárnak, az osztályfőnökének, távolléte 
esetén az osztályfőnök helyettesnek. A pedagógus az iskolatitkár segítségével telefonon 
értesíti a szülőket. Amíg a szülő intézkedni tud, a tanuló a tanári folyosón vagy az orvosi 
szobában várakozhat. 
 
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése, vizsgálata 
A fizikai állapot mérése iskolánkban testnevelés órákon történik és a testnevelést tanító 
pedagógusok végzik. 
Tanévenként kétszer, október 30-ig, illetve május 30-ig a 2-8. évfolyamok összes tanuló-
ját vizsgálják. Az első évfolyam tanulóinál próbaméréseket végeznek. 
A használt módszer az „Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítésé-
hez” című kiadványban található. A tesztsor négy kötelező és három választható vizsgá-
latból áll.         
 
 

4.5.12. AZ ISKOLA HASZNÁLATI RENDJE 

 
Az udvar használata 
Az iskola udvarát a tanulóknak az iskola nyitvatartási ideje alatt tanári felügyelettel le-
het használni. Hétvégén, tanítási szünetekben zárva van. 
Az udvarra  az épület kijáratain keresztül lehet kimenni. 
 A hátsó kiskapu mindig zárva van.  
Kivétel:      hulladékgyűjtés 
rendkívüli programok esetén 
Az udvaron tanóra közti szünetekbe focizni nem lehet.  Az udvaron élő növényekre vi-
gyázni kell.  A játszótéren lévő eszközöket megrongálni tilos. A hintát, mászókát csak az 
alsósok használhatják. 
Vigyázni kell az udvar tisztaságára, csak a kihelyezett szemeteseket használd! 
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4.5.13. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 

 
Az iskolai munka ellenőrzése, számonkérése 
A szaktanárok az órákon rendszeresen ellenőrzik és értékelik a tanulók felkészülését és 
előrehaladását. Az ellenőrzés lehet: szóbeli és írásbeli. A témazáró vagy nagyobb egysé-
geket   számonkérő dolgozatokat 1 héttel előbb be kell jelenteni. Egy tanítási napon ket-
tőnél több dolgozat nem íratható. A megírt dolgozatokat a szaktanár két héten belül ki-
javítja és értékeli. Újabb dolgozat, felmérő írására csak az előző kiadása után kerülhet 
sor. A tanuló a kapott érdemjegyet beírja az ellenőrző könyvébe. Az ellenőrző könyv ve-
zetése a tanuló feladata. A szóbeli feleletet aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás 
napján kell beírni. A jegyeket és egyéb bejegyzéseket rendszeresen, de legkésőbb havon-
ta láttamoztatni kell a szülővel. Fél év alatt kapható jegyek száma: a heti 1 vagy 2 órás 
tantárgyakból félévenként minimum 3-4, a heti 3 vagy annál nagyobb óraszámú tantár-
gyakból havonta legalább 1-2 érdemjegy. Az ellenőrző könyvet az osztályfőnök és a 
szaktanárok rendszeresen aláírják és ellenőrzik. 
Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor a tanulók szö-
veges értékelést kapnak. Második évvégétől ,nyolcadikig öt fokozatú osztályzattal ismer-
jük el a teljesítményt. 
Az iskola felsőbb évfolyamára léphetnek azok a tanulók, akik a helyi tantervben, illetve 
az egyes tantárgyak tanterveiben az adott évfolyamra a továbbhaladás feltételeként 
meghatározott követelményeket teljesítették. 
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5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 
 

5.1. HÁZIREND HATÁLYA 
 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolákba járó tanulóknak, a tanulók szü-
leinek, az iskolák pedagógusainak és más alkalmazottainak, valamint az iskolában 
tartózkodó minden vendégnek, idegennek. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve ta-
nítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai 
program alapján az iskola szervez. 

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek be-
tartani a házirend előírásait. 

 

5.2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÉS MÓDOSÍTÁS RENDJE 
 

Jelen házirend az elfogadást követően lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Az érvényben levő házirend felülvizsgálatát minden tanév szeptember 30-ig az 
iskola vezetősége, a diákönkormányzat és a szülői szervezet elvégzi 

A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javas-
latot a diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett ja-
vaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt. 
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6. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 
 
 

 

 
 
A Házirendet jóváhagyta: Az intézmény vezetője  
 
Dátum: .........................................................................  

Ph. intézményvezető aláírása 
 
 
 
 
A Házirendről véleményét kinyilvánította: 
 
Dátum: .........................................................................  

 fenntartó nevében aláírás 
 
 
Dátum: .........................................................................  

működtető nevében névaláírás 
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6.1. A MECSEKALJAI ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNY 

 

 
A Házirendet elkészítette és elfogadta: A tagintézmény nevelőtestülete.  
 
Dátum: 
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív. 

  
 
 
 
A Házirendről véleményét nyilvánította: 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 A Mecsekaljai Iskola Székhelyintézmény 
 szülői munkaközösségének nevében aláírás 
 
 
Dátum: .........................................................................  

A Mecsekaljai Iskola Székhelyintézmény 
diákönkormányzat nevében aláírás 
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6.2. JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 
A Házirendet elkészítette és elfogadta: A tagintézmény nevelőtestülete.  
 
Dátum: 
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív. 

  
 
 
 
A Házirendről véleményét nyilvánította: 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Jurisics Utcai Általános Iskola 
 szülői munkaközösségének nevében aláírás 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Jurisics Utcai Általános Iskola 

diákönkormányzat nevében aláírás 
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6.3. AZ ORFŰI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 
A Házirendet elkészítette és elfogadta: A tagintézmény nevelőtestülete.  
 
Dátum: 
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív. 

  
 
 
 
A Házirendről véleményét nyilvánította: 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Az orfűi Fekete István Általános Iskola 
 szülői munkaközösségének nevében aláírás 
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6.4. KOVÁCS BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 
A Házirendet elkészítette és elfogadta: A tagintézmény nevelőtestülete.  
 
Dátum: 
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív. 

  
 
 
 
A Házirendről véleményét nyilvánította: 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Kovács Béla Általános Iskola 
 szülői munkaközösségének nevében aláírás 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Kovács Béla Általános Iskola 

diákönkormányzat nevében aláírás 
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6.5. KÖZTÁRSASÁG TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 
A Házirendet elkészítette és elfogadta: A tagintézmény nevelőtestülete.  
 
Dátum: 
Mellékletben megtalálható az elfogadásról szóló jegyzőkönyv és a jelenléti ív. 

  
 
 
 
A Házirendről véleményét nyilvánította: 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Köztársaság Téri Általános Iskola 
 szülői munkaközösségének nevében aláírás 
 
 
Dátum: .........................................................................  
 Köztársaság Téri Általános Iskola 

diákönkormányzat nevében aláírás 
 


