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I. Általános tudnivalók 
 

 

Ezen Házirend: 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) és 

módosítása 

 

Az intézmény:            Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

             Dunaújvárosi Tankerület 

Neve:  Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és  

 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény /SZZSI/ 
 

Címe: 2427 Baracs, Szabadság tér 6. 

 

OM azonosítója:            201427 

 

A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az intézmény törvényes működését, a 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének 

megszervezését. 

 

Jelen házirend 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg 

hatályát veszti. 

A jelen házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, véleményezési jogukat a 

szülői közösségek, a diákönkormányzatok gyakorolták, a házirendet elfogadták: a nevelőtestületek, 

jóváhagyta az igazgató. 

A házirend a gyermekekre, valamint az intézmény minden dolgozójára vonatkozik, annak betartása 

mindenkire nézve kötelező. A jogok megsértése, a kötelességek megszegése büntetést von maga 

után. 
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II. A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény házirendje 
 

1. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 
 

1.1. Érdekegyeztetés, érdekképviselet, diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) 

joggyakorlásának rendje  

A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. E joga érvényesülése érdekében az iskolában diákönkormányzat működik. 

A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetbe 

(diákönkormányzat). 

Iskolánkban tanulók minden osztályból tagokat delegálnak a Diákönkormányzat vezetőségébe. 

Ezek a tagok képviselik az osztályok érdekeit, tájékoztatják társaikat az őket érintő fontos 

kérdésekről, társaik véleményének kikérése után gyakorolják a véleményezési jogot, és vezetőt 

választanak maguk közül.  

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat működését, feladatait, jogkörét a hatályos jogszabályok és a diákönkormányzat 

szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.  

A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, 

tervezésében, önálló programokat szervezhet. 

A diákönkormányzat tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a 

nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha a 

diákokat jogaik gyakorlásában sérelem éri, az osztályfőnökökhöz, a diákönkormányzatot segítő 

tanárhoz, az iskola igazgatójához fordulhatnak segítségért. 

Az iskolavezetés a fogadóórák ideje alatt az igazgatói irodában a DÖK rendelkezésére áll (kérdezés, 

véleménynyilvánítás, javaslattétel). 

 

1. 2. A tanulók nagyobb közössége  

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének 

a tanulók 50%-a+1 tanulót kell érteni. 

 

1. 3. Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása  

Iskolánk tanulóinak joga az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben véleményt nyilvánítani az 

osztályfőnöki órákon, illetve a diákönkormányzat keretén belül. 

Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kapcsolatot az iskolavezetéssel, 

valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. 

A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, a véleményezési, az egyetértési jog 

gyakorlásának területeit. 

A tanulók egyéni problémáikkal szaktanárhoz, osztályfőnökhöz és az iskolavezetés tagjaihoz 

fordulhatnak, az emberi méltóság tiszteletben tartásával.  

 

1. 4. Kérdezés-érdemi válasz rendje  

A tanulóknak joguk van kérdést intézni az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra 

legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kapjanak. Kérdéseiket 

megfogalmazhatják szóban és írásban közvetlenül az illetékes szaktanárhoz vagy vezetőhöz 

címezve, de kérhetik a DÖK tagjai, valamint a diákönkormányzatot támogató tanár segítségét is.  
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1. 5. Diákközgyűlés  

Iskolánkban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést tartunk, ahol a DÖK és az 

iskolavezetés beszámol az előző időszak munkájáról, a gyermeki és tanulói jogok érvényesítéséről, 

a házirend végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

1. 6. Jogorvoslati jog gyakorlása  

Iskolánkban a tanulói jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére a DÖK vezetője önállóan vagy a 

diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével tolmácsolhatja a tanulók egyéni vagy kollektív, 

név szerinti vagy anonim, nyilvános vagy bizalmi konfliktusait a szaktanárok illetve az 

iskolavezetés felé. 

 

1. 7. Tanítás nélküli munkanap  

A DÖK tanévenként egy tanítás nélküli munkanapról dönt, melyről a tantestület véleményének 

meghallgatása után az igazgató dönt. Később a DÖK írásban átadja a nap tervezett programját, 

melyet a tantestület hagy jóvá. A nevelőtestület kötelezően közreműködik a diák-önkormányzati 

nap lebonyolításában, az iskola pedig a DÖK rendelkezésére bocsátja a szükséges helyiségeket, 

illetve a sportudvart.  

 

1. 8. Az iskolai média, a diákmédia, iskolarádió és iskolaújság ügye  

Iskolánk elvileg támogatja a diákmédia minden formáját. Az iskolarádió működéséhez szükséges 

felszerelést biztosítjuk. Támogatjuk az iskolaújságra, valamint az Internet-honlapra vonatkozó 

diákkezdeményezéseket is. A rendezvényekről plakátok és az iskolarádió segítségével értesítjük a 

tanulókat. Ezen kívül az iskolai médiához tartoznak a rendezvényekről készült videofelvételek, 

fényképek, amelyek felhasználhatók az intézmény hírnevének öregbítésére.  

 

1. 9. Diákkörök létrehozásának rendje  

Iskolánk tanulói csatlakozhatnak olyan gyermekszervezetekhez, ifjúsági szervezetekhez, amelyek 

nem tartoznak semmilyen politikai párthoz vagy párt alapszabálya szerint kötődő ifjúsági 

szervezethez. A diákkörök létrehozásának feltétele, hogy létszáma minimum 50 fő legyen, 

tevékenysége illeszkedjen az iskola Pedagógiai Programjához, valamint a diákkör működési rendje 

írásban legyen lefektetve. 

 

1. 10. A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái  

Iskolánkban az oktatás világnézetileg semleges, a tanulónak joga van ahhoz, hogy vallását 

tiszteletben tartsák, s azt kifejezésre juttassa, de nem zavarhatja mások tanuláshoz való jogát. A 

történelmi egyházakkal egyeztetve biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 

 

1. 11. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje  

Ebbe a tárgykörbe tartoznak: a tanulók évfolyamonkénti törzslapozó vizsgálata és ortopéd szűrése, 

a gyermekek kötelező védőoltásban való részesítése, színlátás és látásélesség vizsgálata, 

pályaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, tüdőszűrés megszervezése, fogászati kezelés, tanulók 

védőnői, iskolaorvosi szűrővizsgálata, tanulók fizikai állapotának mérése, felvilágosító előadások 

tartása. 

Iskolánk védőnője rendszeresen tart fogadóórát, amit a gyerekek és a szülők is egyaránt 

felkereshetnek. 

Iskolán kívül szervezett egészségügyi ellátásra a tanulócsoportokat az a tanár kíséri oda és vissza, 

akinek az adott időben órája van a tanulókkal. Előzetesen az ellátásról az osztályfőnök ad tartalmi 

felvilágosítást. Az ifjúságvédelmi felelős, valamint a védőnő tart kapcsolatot az egészségügyi 

szervezetekkel, a tanulók segítségükkel juthatnak bővebb információhoz. 

Az ifjúságvédelmi felelős elérhetősége, fogadóórájának időpontja a bejárati ajtónál lévő faliújságon 

található. 
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1. 12. Tantárgy- és foglalkozásválasztás, (pedagógusválasztás) rendje  

A szülők az első osztályba való beíratáskor nyilatkoznak az iskola Pedagógiai Programjában 

megfogalmazott választható órák elfogadásáról.  

Iskolánk személyi feltételei nem teszik lehetővé a pedagógusválasztást, a tanulók viszont szabadon 

dönthetnek arról, melyik szakkörben szeretnének tevékenykedni. A szakkörök szeptember első 

hetében kezdik meg működésüket, melyre a tanulók írásban jelentkezhetnek, szülői engedéllyel. A 

szakkörök vezetését olyan ember is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, 

hogy a tanulókra legalább egy felnőtt, lehetőség szerint pedagógus felügyeljen. A program 

befejezéséről az iskola vezetőjével kell egyeztetni. Ilyen irányú programok megszervezéséhez 

legkésőbb a rendezvény előtti ötödik munkanapon egyeztetni kell az iskola vezetésével. 

 

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött 

tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-áig írásban adhatja le, hogy a 

következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és erkölcstan vagy a kötelező 

erkölcstan órán kíván részt venni az Nkt. 35. §-a szerint. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév 

kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a döntését.  

 

1. 13. Egyéb foglalkozások 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli egyéb 

foglalkozásokat szervezi: 

 Napközi otthon, tanulószoba.  

 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások.  

 Iskolai sportkör.  

 Szakkörök.  

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók.  

 Kirándulások.  

 Erdei iskola.  

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás.  

 Szabadidős foglalkozások 

 Alapfokú művészetoktatás foglalkozásai 

 
1. 14. Továbbtanulás 

A nyolcadik osztályos tanulókat az osztályfőnökök tájékoztatják a pályaválasztással kapcsolatos 

tudnivalókról. Igény esetén pályaválasztási tanácsadást vehetnek igénybe intézményen kívül. 

 

2. Tanulói kötelességek teljesítése  

 
2. 1. Foglalkozásokon való részvétel - A tanuló távolmaradása és annak igazolása 

A tanuló köteles részt venni mind a tanórai, mind az egyéb foglalkozásokon. A tanórán kívüli egyéb 

foglalkozások alóli felmentést a szülő írásbeli kérelmére az igazgató adhat. 

A hiányzások igazolását a mulasztás megszűnte utáni első osztályfőnöki órán vagy a hiányzást 

követő első tanítási napon be kell mutatni az osztályfőnöknek. A hiányzást a szülő vagy az orvos 

írásban igazolja, máskülönben a tanuló órái igazolatlannak minősülnek.  

Aki hiányzás miatt, vagy egyéb komoly okból nem tudott készülni a tanórára, az óra elején jelenti a 

pedagógusnak. Ez csak a hiányzást követő első munkanapra érvényes, illetve, témazáró dolgozat 

esetében, ha a tanuló több hetet hiányzott, és nem tudta még pótolni a tananyagot. Ilyenkor a 

szaktanár új időpontot jelöl meg a számonkérésre. 
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A hiányzás indoklása 
Az EMMI 20/2012. sz. rendelet 51. §-a, illetve annak módosítása tartalmazza a tanuló mulasztására 

vonatkozó rendelkezéseket. 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását 

az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. 

A szülő tanévenként 3 nap vagy 3 alkalommal 1-1 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A 

tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról 

tanévenként 3 napig vagy alkalommal az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során 

figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak 

mennyiségét és azok okait. 

„Nem osztályozható”: 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja: 

 a 250 tanítási órát és/vagy  

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át,  

és emiatt a tanuló „teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető,a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi,hogy osztályozó vizsgát tegyen”. 

Az osztályozó vizsgát akkor lehet megtagadni, ha a tanuló „igazolatlan mulasztásainak száma 

meghaladja a 20 tanórai foglalkozást”, és az iskola az értesítési kötelezettségének eleget tett. 

„Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, VAGYIS tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja.” JAVÍTÓVIZSGÁT SEM TEHET! 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, 

és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

Eljárás igazolatlan mulasztás esetén (tanköteles tanuló esetén): 

 1. igazolatlan óra, 

A szülő értesítését vonja maga után! 

 2. igazolatlan óra, 

A gyermekjóléti szolgálat értesítésére is sor kerül! 

 10. igazolatlan óra, 

A kormányhivatal és a gyermekjóléti szolgálat (ismételt) értesítése válik esedékessé! 

 30. igazolatlan óra, 

Az általános szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti szolgálat ismételt (harmadszori) 

értesítése is bekövetkezik! 

A 30 igazolatlan óra szabálysértésnek minősül, ezért a szabálysértési hatóság pénzbírságot 

ró ki a szülőre, és minden iskolai dokumentumba bekerül a következő záradék:  

„A tanuló ismételt, … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást 

kezdeményeztem.” 

 50. igazolatlan óra, 

A jegyző és a kormányhivatal ismételtértesítésére kerül sor, „haladéktalanul”! 

A jegyző elrendeli a gyermekvédelembe vételét (ha addig még nem történt meg), és fél évre 

églegesen megvonja az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), amit csak akkor kapnak 

vissza a szülők, ha a tanuló a felülvizsgálati időszak fél évében nem mulaszt igazolatlanul. 

Szóval, itt már zsebre megy a szülő figyelmetlensége! 

Tehát érdemes odafigyelni gyermekünkre,mert ha LÓG, akkor jöhet a pénz birság, vagy 

ugorhat a családi pótlék!  
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Tanítási idő alatt az iskola épületét a tanulók csak tanári engedéllyel (található az Egységes Eljárási 

Rend –ben „Kilépési engedély”) hagyhatják el. A tanóra védelme érdekében a tanuló csak 

rendkívüli esetben hagyhatja el az osztálytermet.  

A tanítási óráról késő tanulót felelősségre kell vonni. Öt alkalommal történő késés után 

osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló, ezen kívül a késés percei összeadódnak. 

Összegyűjtött 45 perc után az igazolatlan mulasztásra vonatkozó szabályok lépnek életbe. 

Ha a tanuló nem hoz a tanórához szükséges felszerelést, és nem tud dolgozni a tanórán, a szaktanár 

a napló haladási részében jelöli a hiányzásoknál a tanuló nevét és „F” betűvel az adott órán a 

felszerelés hiányát. Ha ez háromszor előfordul, az ellenőrzőben értesíti a szülőt a mulasztásról, 

valamint emlékezteti, hogy a szülő kötelessége, hogy „gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, 

érzelmi fejlődéséhez szükséges feltételekről”.  

A tanítás nélküli munkanapokon szervezett, ingyenes iskolai programokon a részvétel 

kötelező. A délutáni, DÖK által szervezett szabadidős programokon, valamint az 

osztályközösségek vagy kisebb csoportok részére szervezett, térítési díjas kirándulás, múzeum-, 

mozi-, színházlátogatás esetén a részvétel önkéntes. 

Iskolai ünnepélyeken elvárjuk a diákoktól az alkalomhoz megfelelő öltözetet (fehér ing, vagy blúz és 

sötét nadrág, vagy szoknya), valamint a sál ill. nyakkendő viselését.  

A testnevelés órák kötelező öltözékéről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. 

 

2. 2. Súlyos jogellenességek meghatározása  

Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, mások megalázása, mások 

egészségének veszélyeztetése - kábítószer terjesztés, dohányzás. Súlyosan jogellenes az 

alkoholfogyasztás is. A házirend hatálya minden iskolai szervezésre, pl. osztálykirándulásokra is 

kiterjed. Ezen jogellenes magatartások fegyelmi eljárás indítását vonják maguk után. 

 

2. 3. Munkarend, foglalkozások, szünetek rendje  

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától 16.00 óráig tudja 

biztosítani.  

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük. Érkezéskor 

táskájukat behozhatják az épületbe. Szülői kérésre a 7.00 órára érkező diákok bejöhetnek az iskola 

épületébe, s a számukra kijelölt tanteremben gyülekeznek. 

A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárt az iskola 

területén csak tolni lehet, és a kerékpártárolóban kell elhelyezni.  Az iskola udvarán a kerékpárokkal 

játszani, versenyezni tilos. 

A tanulók reggel 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve a tízórais 

szünetet – az udvaron tartózkodnak. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a 

tanulók a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. 

A tízórais szünetben a tanulók a tantermekben étkezhetnek.  

Váltócipő használata az őszi szünettől a tavaszi szünetig kötelező. 

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 iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:   7.55 -   8.40    

2. óra:    8.50 -   9.35    

 3. óra:    9.45 - 10.30    

 4. óra: 10.40 - 11.25    

5. óra:  11.35 - 12.20   

6. óra: 12.30 – 13.15   

7. óra: 13.30 – 14.15 
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A főétkezésre biztosított az 5. órát követő időtartam (ebédszünet), amely 12.20-tól  13.00-ig tart. 

Ezen időn belül az osztályok a számukra kijelölt időben étkezhetnek. 

Rendkívüli óra elrendelése igazgatói jogkör. Élhet vele az igazgató, ha az adott tárgyból az éves 

óraszám nem megfelelő, vagy pl. bombariadó miatt elmaradt órák pótlása szükséges. 

A tanítási órákon, iskolai foglalkozásokon a tanulók kötelessége, hogy fegyelmezett 

magatartással segítsék az óra eredményességét, a pedagógusok útmutatása szerint végezzék el 

feladataikat. Minden diáknak figyelembe kell vennie, hogy a tanórákon, foglalkozásokon 

társaiknak is joguk van nyugodt körülmények között tanulni, dolgozni. 

Minden tanuló kötelessége, hogy a foglalkozásokon használt eszközöket a pedagógus utasítása 

szerint kezelje, foglalkozás végén azokat tegye rendbe. 

 

Az óraközi szünetekben a folyosókon és az udvaron tanári ügyelet működik.  

Szünetekben csak a hetesek (osztályonként 2 fő) tartózkodhat a tanteremben. A hetesek 

megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  

 

2. 3. 1. A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. 

az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 kiosztja az iskolatejet, és gyümölcsöt; 

 a szünetben a termet kiszellőztetik; 

 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 

 rendben tartják a váltócipőket,  

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen 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 tanterembe, 

értesítik az igazgatóságot, 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, 

 fokozottan ügyelnek az IKT eszközökre.  

 amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, 

jelentik az órát tartó pedagógusnak vagy az iskolavezetésnek. 

 

Az iskolarádió a tízórai szünetben működhet. Tanóra közben a hangosbemondó használata csak 

igazgatói engedéllyel történhet. 

Az utolsó tanórai foglalkozás után az engedéllyel rendelkező tanulók az iskola területét kötelesek 

rendben elhagyni. 

A menzán étkező tanulók az ebédlőben, a többiek a tanteremben a kijelölt időben ebédelhetnek.  

 

2. 3. 2. A számonkérés formái: szóbeli, írásbeli feleltetés, otthoni írásbeli munka. 

Felelés: a tanuló szóban számot ad a napi tananyag elsajátítási szintjéről. Értékelése: egyszeres 

súlyozású érdemjeggyel történik. 

Írásbeli felelet: a szóbeli felelést helyettesítő, a napi tananyagot számon kérő írásbeli kötelezettség, 

korlátozás nélkül íratható. Értékelése: a szóbeli felelet súlyával egyenértékű. 

Témazáró írásbeli számonkérés: átfogó tudásról számot adó, fejezetet lezáró számonkérés. 

Értékelése: a kapott érdemjegy súlyosabban számít (naplóban piros jegy). 

 

A témazáró dolgozatok írását a szaktanár köteles minimum egy héttel korábban bejelenteni. Egy 

napon kettőnél több ilyen számonkérés egy osztályban nem alkalmazható. Az írásbeli 

számonkéréseket a szaktanár két héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni, a 
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javított munkát a tanuló megtekintheti. A későbbi időpontban történő tájékoztatás következménye, 

hogy az érdemjegyek érvényüket vesztik. 

 

A tájékoztató füzetét (ellenőrzőjét) a tanuló köteles magával hordani, az osztályzatait beírni 

(beíratni), és kérésre átadni a pedagógusnak. Akinek a naplóban már 5 esetben feljegyezte a 

szaktanár, hogy nem volt ellenőrzője, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül. Az ellenőrző a 

tanuló hivatalos értesítője. Aki rongálja, összefirkálja, elveszíti, osztályfőnöki figyelmeztetést kap, 

aki valótlan osztályzatokat ír bele, vagy jegyeit átírja, osztályfőnöki rovót kap. Az iskolai munkával 

kapcsolatos közleményeket a szülőkkel alá kell íratni, és azt az osztályfőnöknek havonta 

ellenőriznie kell. 

 

Az általános emberi együttélési szabályokat minden tanulónak kötelessége megtartani. Senki 

nem önbíráskodhat, tisztelni kell a pedagógusok és a diáktársak emberi méltóságát.  
 

2. 3. 3. Tanulmányok alatti vizsga 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv 

tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják. A 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és 

határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, s az osztályfőnök 

útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően 15 nappal.  

 

2. 3. 4. Felvételi kötelezettség teljesítése után további felvétel 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a 

jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló 

tájékoztatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első 

napja előtt a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye az iskola feladatellátási helyén található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele 

után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, 

akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. 

Amennyiben az iskola – 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 meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt három 

főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről 

jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

2. 4. Eszközök, felszerelések védelme, a rábízás rendje  

Az iskolában jogos elvárás, hogy minden tanuló tartsa tisztán környezetét, azt az asztalt, padot, 

széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon. Az iskola eszközeit a tanuló az előírásoknak és a 

pedagógus utasításainak megfelelően kezelje. A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény 

vagyontárgyai, helységei iránt. A szándékosan vagy véletlenül okozott kárt helyre kell állítani, 

(egészben vagy részben) meg kell téríteni. A károkozásról az iskolatitkár jegyzőkönyvet vesz fel, 

mely alapján az iskola a szülőt írásban értesíti a döntésről. 

 

Tanítási órákon, délutáni foglalkozásokon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, 

kommunikátor, okos telefon, iphone, tablet, walkman, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen 

hordozható digitális lejátszó használata tilos. [Nkt. 25. § (2) bekezdés, Rendelet 5. § (2) bekezdés 

c) pont]  
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Ezek az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyak, eszközök, melyek 

eltűnésért vagy a bennük keletkezett kárért az iskola semmilyen felelősséget nem vállal. 

Ezért a tanulók a zavartalan tanítás illetve délutáni munka érdekében telefonjaikat (és egyéb média 

eszközeiket) az erre rendszeresített gyűjtő dobozban (hetes az óra elején összegyűjti) kikapcsolt 

állapotban leadják az osztályfőnöküknek, délután a beosztott pedagógusnak, aki az osztályteremben 

elzárja. A tanítási nap végen meg visszaadja tulajdonosának.  

 

Amennyiben a tanuló mégis használja (két telefont használ és az egyiket adta le), a pedagógus 

elveszi, és tanítási nap végén adja vissza a tulajdonosának. Második esetben a tanuló szülője veheti 

át a készüléket az iskolában. Harmadik és több esetben fegyelmi eljárást von maga után.  

 

A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön 

engedély nélkül az iskola területén telefonnal vagy egyéb média eszközzel képeket, ill. 

hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az 

érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. Ellenkező esetben ezek a 

készülékek kikapcsolt állapotban zárt, lepecsételt borítékba kerülnek, melyet a tanuló szülője vehet 

át az iskolában. 

 

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: gyufa, napraforgómag, tökmag, rágógumi.  

Iskolánkban szigorúan tiltott tárgyak a következők: cigaretta, szeszes ital, kábítószer, veszélyt 

hordozó, gyújtó, robbanó, szúró, vágó eszközök. Igazgatói büntetést kap az a tanuló, aki 

ezeket a szereket iskolai rendezvényen, vagy a program előtt fogyasztja, ezeket a tárgyakat 

behozza az iskola területére, ezáltal veszélyeztetve maga és társai egészségét, testi épségét. 

 

2. 5. Iskolán kívüli magatartás szabályozása 

Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken, 

programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük. A 

nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak 

elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy 

fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a szabadon választott programból kizárható. 

Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő 

felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és 

felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben.  

Ugyanakkor megszűnik a kötelezettség és ezzel együtt az iskola felelősségi köre is a foglalkozások 

után, pl.: iskolából hazamenet. 

 

3. Helyiség- és területhasználat rendje  
 

Az iskola nyitva tartása naponta 730 – 1600 óra között. Tanítási szünetekben az iskola épületének 

használata csak az iskolavezetéssel előre egyeztetett módon lehetséges. 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az 

órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt.  

A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet 

belépni.   

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket a 

padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tantermet 

rendben hagyják el a tanulók. A pedagógus bezárja a termet, a kulcsot a kijelölt helyre teszi. 

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 
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4. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére, valamint az étkezés lemondására 

vonatkozó rendelkezések 
 
A jogszabályokból levezethető és az alapító okiratból következő kötelező alapszolgáltatások 

ingyenesek. Ezeken kívül intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli 

foglalkozás és egyéb pedagógiai szolgáltatás igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó 

nem vállalta, ugyanakkor ezen szolgáltatásokra az iskolahasználók igényt tartanak. 

 

Iskolánkban a napközi és a menza térítési díjának befizetése minden hónap 10-20 napjáig esedékes.  

Az 50 %-os kedvezményű napközi és menza térítési díj jár a három- és a többgyermekes családok, a 

tartósan beteg gyermekek számára. Ingyenes étkezés jár a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult 1-8. évfolyamos tanulók számára.  

Ezek a kedvezmények akkor vehetők igénybe, ha a szülő bemutatja a kedvezményre vonatkozó 

igazolást.  

 

A szolgáltatás elmaradása esetén a befizetett díjat vissza kell fizetni. Ha a szolgáltatás megtörténik, 

de a tanuló bármely okból hiányzik, visszatérítésre nincs mód. 

Étkezés lemondása: a lemondást megelőző nap 12 óráig. A lemondásból keletkező többletbefizetést 

a következő havi térítési díjnál beszámításra, elszámolásnál pedig készpénzben visszafizetésre 

kerül. 

 

Művészeti iskola térítési díjának, illetve tandíjának befizetése a fenntartó által meghatározott módon 

történik. 

 

5. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások  
 

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel 

kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a 

naplóban rögzítik, illetve az „Általános balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi 

jegyzőkönyv”-ben a tanulókkal aláírattatja (kivéve az első osztályok). Ez megtalálható az Egységes 

Eljárási Rendben. Ez 2 példányos, aminek egyik példánya a naplóba a másik a példánya a 

titkárságon kerül archiválásra. Ezenkívül kémia, számítástechnika, technika, testnevelés 

tantárgy(ak)ból  - vagy egyéb olyan rendezvényen alkalmával, ami indokolja a balesetvédelmi 

oktatást - balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a pedagógusok szintén az osztálynaplóban 

jelölnek, illetve jegyzőkönyvet aláíratatja és archiválja. 

Amennyiben az osztály szakmai vagy tanulmányi kiránduláson vesz részt előtte kötelező tartani 

balesetvédelmi oktatást. Ennek dokumentuma szintén megtalálható az Egységes eljárási Rendben, 

„Balesetvédelmi tájokoztatás” címmel. 

Minden iskolahasználó kötelessége különösen, hogy a munka- és tűzvédelmi, baleset-megelőzési 

szabályokat megismerje és betartsa. A megismertetésükért felelős az osztályfőnök és az adott 

szaktanár. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben 

megfogalmazottak az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

Veszélyhelyzetben, baleset észlelése esetén minden iskolahasználó köteles azonnal intézkedni. A 

tanuló a legközelebbi felnőttet, pedagógust értesítse. 

Tiltott cselekvés az épületen belül a dohányzás, egyéb tűz- és balesetveszély okozása. 

Veszélyes tárgyak, fegyvernek minősülő szúró, vágó eszközök, robbanószerek, petárda tanulónál 

történő megtalálása esetén az iskolavezetés a rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást 

kezdeményezhet. 
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6. A tanulók jutalmazása, büntetése 
 

6. 1. A dicséret és a jutalmazás elvei 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

kimagasló sportteljesítményt ér el, szaktárgyi versenyeken vesz részt, a közösségi életben tartósan 

jó szervező és irányító tevékenységet végez. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát tanúsító tanulói közösséget csoportos 

dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

6. 2. A jutalmazás rendszere 

- Szaktanári dicséret: egy-egy tantárgyban tanulmányi versenyen, vagy sportversenyen való 

részvételért 

- Osztályfőnöki dicséret: közösségi munkában kiemelkedő teljesítményért, vagy szereplésért 

- Igazgatói dicséret: városi és városkörnyéki tanulmányi verseny, vagy sportverseny első, 

második, harmadik helyezettje, értékteremtő munkáért 

- Nevelőtestületi dicséret: tartósan példás magatartásért, szorgalomért kitűnő tanulmányi 

eredményért - országos versenyen (tanulmányi, sport) való sikeres szereplésért 

- a legjobb tanulók és sportolók év végén oklevelet, illetve jutalomkönyvet kapnak 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát 

végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért, 

kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell 

jegyezni.  

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és 

könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. 

 

6. 3. A tanulók fegyelmi és kártérítési felelőssége 

 

A szabályozás alapja: a 2011. évi CXC törvény a Köznevelésről, a 20/2012 (VIII.31.) EMMI 

rendelet és az SZMSZ IV/6. bekezdése. 

Büntetésben, elmarasztalásban és kártérítési kötelezettségben kell részesíteni azt a tanulót, aki 

kötelezettségeit vétkesen, vagy súlyosan megszegi. 

Ennek hatálya kiterjed az iskolába beiratkozott valamennyi tanulóra, a tanulóviszony kezdetétől 

annak megszűntéig. 

Az iskola igazgatója az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlója. 

Törvényi előírások és értelmezések szerint az alábbi eljárásokat kell alkalmazni: 

I. Fegyelmező intézkedések 

II. Fegyelmi intézkedések 

III. Kártérítési intézkedések 
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6.3.1 Fegyelmező intézkedések 

 

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmező intézkedésben 

részesítendő. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben – a vétség súlyára tekintettel – el lehet térni. 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tettel arányos büntetés, a fokozatosság elve és a 

nevelő célzat érvényesül.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a 

tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: durva verbális agresszió, a másik 

tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes 

ital) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás; az 

iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.  

 

Ezen intézkedéseket az alább felsoroltak tehetik meg: 

- szaktanár, laboráns, és egyéb, a pedagógiai munkát segítő alkalmazott 

- osztályfőnök 

- igazgatóhelyettes 

- igazgató 

 

A fegyelmező intézkedés történhet szóban és írásban. 

 

Szóbeli és/vagy írásbeli figyelmeztetésben részesül a tanuló: 

- a tanóra, illetve iskolai rendezvény zavarása esetén; 

- hiányos felszerelés esetén; 

- kihívó magatartás, trágár beszéd, agresszív viselkedés esetén (szaktanárral és diáktársakkal 

szemben) 

- berendezések eszközök kismértékű rongálása esetén, kártérítési kötelezettség terhével; 

- az iskola, illetve az iskolai rendezvény engedély nélküli elhagyása esetén; 

- a dohányzási tilalom megszegése esetén; 

- késés esetén 

 

A fenti vétségek elkövetésekor első alkalommal szóbeli (szúrós tekintet, négyszemközti 

elbeszélgetés), másodízben már írásbeli figyelmeztetést kell adni. Kivétel ez alól a dohányzási 

tilalom, a drogfogyasztás vagy egyéb tiltott szerek megszegése, ebben az esetben már az első 

alkalommal írásbeli figyelmeztetést kell adni. 

 

Szaktanár által adható fegyelmező intézkedések: 

Szaktanári figyelmeztetés 

Szaktanári fegyelmező intézkedések a tanórák munkarendjének megzavarása esetén, a házirend 

előírásainak megszegése, a csoport munkájának megszegése, valamint a tanterem, illetve a 

tanuláshoz-tanításhoz szükséges eszközök rongálása esetén foganatosíthatóak. 

A fegyelmezés formái: – figyelmeztetés, intés, megrovás 

 

Osztályfőnök által adható fegyelmező intézkedések: 

Osztályfőnöki fegyelmező intézkedést kell hozni 

- Az előző fejezetben leírtak után, minden esetben a fokozatok megtartásával. 

- A dohányzási tilalom megszegése esetén. 

- Az iskola engedély nélküli elhagyása esetén, ha ez második alkalommal történik. 
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- Tanóráról történő késés 2 alkalom esetén 

- Rongálás esetén (kártérítési kötelezettség mellett kb. 2000 Ft-ig). 

A fegyelmezés formái: – figyelmeztetés, intés, megrovás 

 

Kizárólag osztályfőnöki megrovás adható az alábbi fegyelemsértésekért: 

- Lopás esetén kb. 2000 Ft összeghatárig kártérítés terhe mellett. 

- Közbotrányokozás, rémhírkeltés iskolán belül, illetve kívül. 

 

Igazgatóhelyettes és igazgató által adható fegyelmező intézkedések: 

Fegyelmező intézkedést kell hozni: 

- Igazgatói megrovás az osztályfőnöki megrovásnál megfogalmazott eseteket meghaladó 

vétség esetén, a fokozatosságot betartva; lopás eltulajdonítás, szándékos vagy gondatlan 

károkozás esetén kb. 2000 Ft összeghatártól, kártérítési kötelezettség terhével. 

- Szándékos károkozás esetén ismételt esetben, a kártérítés terhe mellett. 

A fegyelmezés formái: – figyelmeztetés, intés, megrovás 

Amennyiben a tanuló a fokozatokban eléri az igazgatói megrovást, nem vehet részt az iskolai 

szabadidős rendezvényeken, nyolcadikos diák esetében ez a ballagásra is vonatkozik. 

Az utóbbi büntetést a tantestület felülbírálhatja és megváltoztathatja. 

 

Fegyelmező intézkedések korlátai: 

- Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának 

értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

- A tanuló nem vethető alá testi-és lelki fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak. 

- Nem lehet óráról kiküldeni, hazaengedni (ha előtte a szülő nem kérvényezte), vagy az 

ellenőrzőjét, bizonyítványát visszatartani. 

 

6.3.2 Fegyelmi intézkedések 

 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. A fegyelmi eljárás lefolytatására és a büntetés 

kiszabására a nevelőtestület megbízásából a fegyelmi bizottság jogosult. A felelősségre, vonás 

eljárásmódjára a törvény rendelkezései az irányadók. 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelezettségszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. A fegyelmi eljárás megindítását az osztályfőnöknek írásban kell előterjesztenie az igazgató 

felé, az esetről írt feljegyzéssel együtt. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a 

kötelezettségszegéstől számítva 3 hónap eltelt. A tanulót indokolt esetben a fegyelmi eljárás 

tartamára az oktatási intézmény látogatásától el lehet tiltani 

 

A tanulók fegyelmi ügyeiben eljáró nevelőtestület által létrehozott fegyelmi bizottság jogállása: 

a fegyelmi bizottság tagjai: 

- igazgató, vagy a képviseletében megbízott személy 

- osztályfőnök, osztályfőnök-helyettes; 

- szülő vagy gondviselő, vagy törvényes képviselő; 

- tanuló; 

- esetleg más személyek, akik az üggyel szoros kapcsolatban állnak 

- nyilvános eljárás esetén a DÖK elnöke, vagy megbízottja 
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A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a hatályos jogszabály tartalmazza. A tanulóval 

szemben megindított fegyelmi eljárás alkalmával egyeztető eljárás lefolytatására van lehetőség, 

melynek célja a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója készíti elő. A meghallgatáson jelen lehetnek a 

sértett, valamint a kötelességszegő tanuló, a tanulók szülei, az érintett pedagógusok, az 

igazgatóhelyettes és a jegyzőkönyvvezető. Az egyeztető eljárás megállapításait, esetleges 

megállapodásait írásba kell foglalni, és a felek hozzájárulásával a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, valamint az alsó vagy felső tagozatosok körében 

nyilvánosságra lehet hozni.  

 

Egyeztető eljárás menete: 

1.  A sértett hozzájárulásával a kötelezettségszegő megkérdezése a fegyelmi eljárásról szóló 

levélben 

2. 5 napon belül kérheti a kötelezettségszegő  

3. Legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi 

 

Ki lehet a sértett 

a, Tanuló (verekedés, lopás, megalázás stb.) 

b, Tanár (személyiségi jogai sérülnek) 

c, Más személy (házirend alapján sértetté válik) 

 

Résztvevők: 

                       Szakértő                             Sértett                         Mindkét szülő 

 

                         DÖK                                                           Szülői szervezet 

 

                         

Tanár                                Vétkes               Mediátor (közvetítő személy) 

 

Megállapodás→Egyeztető eljárás eredménye 

- ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni 

- ha a sértett nem kéri az eljárás lefolytatását a felfüggesztés ideje alatt 

- ha a felek kikötik megállapodásban, hogy azt osztályközösségben meg lehet vitatni 

 

Fegyelmi tárgyalás 

 

Fegyelmi tárgyalást kell tartani az alábbi esetekben: 

- 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás elérésekor a nem tanköteles tanulók esetében; 

- közveszéllyel fenyegetés esetén; 

- az igazgató által kiszabott fegyelmező határozat után elkövetett vétségekért; 

- demoralizáló és emberi méltóságot sértő viselkedés esetén; 

- vagy nem született az egyeztető tárgyaláson megállapodás. 

 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A nyilvánosságot a tanuló és képviselője kérésére korlátozhatják, 

ill. kizárhatják. 

A fegyelmi tárgyalást a tantestület által nyílt szavazás folytán választott pedagógus vezeti, akit a 

tantestület egy tanévre választ meg, minden tanév tanévnyitó értekezletén. (Első alkalommal azon 

az értekezleten, melyen elfogadásra került a szabályzat.) 

Tárgyaló 

asztal 
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A nevelőtestület által hozható döntések: 

1. Megrovás 

2. Szigorú megrovás 

3. Meghatározott kedvezmények csökkentése (pl.: nem vehet részt osztálykiránduláson) 

4. Áthelyezés másik osztályba, iskolába 

5. Eltiltás a tanév folytatásától 

6. Kizárás az iskolából 

7. Az iskola és a szülő közös megegyezésén alapuló egyéb törvényes lehetőség 

 

Megjegyzés: A 4. pontot akkor lehet alkalmazni, ha az igazgató a tanuló átvételéről a másik iskola 

igazgatójával megállapodott. 

 

Egyéb előírások: 

- Szünetel a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, akit fegyelmi határozattal az adott 

iskolából a tanév folytatásától eltiltottak. 

- A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb 6 hónap időtartamra felfüggeszthető. 

- A fegyelmi határozatot követően, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a 

szülő vagy gondviselő, ill. törvényes képviselő felülbírálati kérelmet nyújthat be az 

intézmény fenntartója felé. A másodfokú döntés jogkörének gyakorlója abban az esetben 

kezdeményezhet új eljárást, ha a tárgyalás lefolytatása, ill. határozata törvénysértő volt.  

- Eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi határozat esetén az eltiltás csak az adott iskolában 

érvényes. Ebben az esetben tehát, ha a tanuló megszünteti tanulói jogviszonyát, másik 

iskolában folytathatja tanulmányait. 

- A fegyelmi büntetés és következményeinek törlését az indítványozó pedagógus 

kezdeményezheti legkorábban a határozat jogerőre emelkedése után 3 hónappal. 

 

Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések kihirdetése 

- Az írásbeli fegyelmező intézkedések beírásra kerülnek az ellenőrzőbe és a digitális naplóba 

- Az igazgatói fegyelmező, illetve fegyelmi határozatok az ellenőrzőbe, a digitális naplóba és 

a törzslapra is felvezetésre kerülnek. 

- A nevelőtestületi fegyelmi határozatokat az iskola diákjai számára is ki kell hirdetni. A 

fegyelmi szabályzat betartása és betartatása minden pedagógus számára munkaköri 

kötelesség. 

 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályát lásd a mellékletben 
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6.3.3 A tanuló kártérítési felelőssége 
 

Ha a tanuló az intézménynek szándékosan vagy gondatlanságból kárt okoz – a kár értékének 

megállapítása után – a kárt meg kell téríteni.  

 

A tanuló kártérítése, anyagi felelőssége 

- Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek, kárt okoz, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia. 

- Az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát 

felmérni. 

- Ha a vizsgálat szerint a tanuló okozta a kárt, a tanulót, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőt 

haladéktalanul tájékoztatni kell írásban. 

- A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. 

- Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő a károkozás tényét nem ismeri el, az 

iskola igazgatója pert indíthat a szülő ellen. 

- A tanuló bizonyítványát nem szabad visszatartani, azzal az indokkal, hogy a kárt nem 

térítette meg. 

- A kártérítés összege nem haladhatja meg gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbért) – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított 

egy havi összegének ötven %-át. 

- Ha a tanuló cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás 

esetén az okozott kár öt havi kötelező minimálbér összegének erejéig kötelezhető 

kártérítésre. 

- Az eljárás során rendkívüli figyelmet kell annak szentelni, hogy a károkozás szorosan a 

tanulmányi kötelezettségek teljesítésekor következett-e be, vagy ezen a körön kívül történt. 

 

7. A tankönyvtámogatás rendje 
 

Az éves központi költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni az egy tanulóra jutó 

tankönyvtámogatás összegét, amit az éves központi költségvetésről szóló törvényben 

meghatározottak szerint a fenntartók útján kell eljuttatni az iskolákhoz. 

A tankönyvtámogatás felhasználható a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és 

csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére. 

 

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy - az iskolától történő kölcsönzés, a 

napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, illetőleg a tankönyvek 

megvásárlásához nyújtott támogatás útján - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő 

a) tartósan beteg vagy fogyatékos, 

b) három vagy többgyermekes családban élő,  

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen 

álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). 

 

A normatív kedvezményre való jogosultságot a 

a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetén a 

hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról - a családtámogatási kifizetőhely 

által - kiállított igazolással, illetve szakorvosi igazolással,  

b) fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozattal kell 

igazolni.  

Az igényjogosultságot az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni. 
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8. A tartós tankönyvek kezelésének rendje 

 
A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a normatív kedvezményre 

jogosult birtokába adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív 

kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt 

addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv 

alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. 

A tartós tankönyvet igénylő tanuló köteles azt a kölcsönzési idő lejártakor mások számára 

kikölcsönözhető állapotban visszaadni a tankönyvfelelősnek. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló 

szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 

A kölcsönzött tankönyvet a tanuló 50%-os árkedvezménnyel megvásárolhatja a tantárgy tanulmányi 

kötelezettségének teljesítését követően. A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője 

köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott 

tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv 

értékét megfizetni. 

 

9. A házirenddel kapcsolatos szabályok 
 

A jelen házrendet a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség véleményezte, a nevelőtestület 

elfogadta, az igazgató jóváhagyta.  

Az elfogadott házirendet nyilvánosságra kell hozni. Az iskolában egy jól látható helyen ki kell 

függeszteni, hogy bárki szabadon megtekinthesse, továbbá meg kell jelentetni az iskolai honlapon. 

 

A házirend értelmező megismertetése a tanulókkal osztályfőnöki órákon, a tanárokkal tantestületi 

értekezleten történik. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – 

az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 

A házirend módosítására bármely érintett fél (tantestület, DÖK, szülői szervezet, fenntartó) írásban 

tehet javaslatot az iskola vezetőjénél. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület 

dönt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

A Házirend melléklete (Baracs) 

 
Az alábbi pontokban azokat a magatartásformákat, szokás és szabályrendszert foglaltuk össze, 

melyet a Házirend nem tartalmaz, de szükséges a mindennapi normális keretek között folyó iskolai 

élet megszervezéséhez. A szabályrendszert mind a Nevelőtestület, mind a Diákönkormányzat, 

valamint a Szülői Munkaközösség is jóváhagyta, így annak betartása a Házirendhez hasonlóan 

kötelező érvényű. 

A szabályok betartását a felső tagozaton a magatartási lap vezetése segíti. 

 

• A mindennapi élet során betartjuk a következő udvariassági szabályokat: 

> Iskolába érkezéskor egymást, valamint az iskolába érkező vendégeket, látogatókat 

a napszaknak megfelelő köszönési formával üdvözöljük. 

> Megszólítási formák az iskolában: „tanító néni/tanár néni kérem, tanító bácsi/tanár 

bácsi kérem, illetve a keresztnév és bácsi/néni megszólítás is használható. 

> Kerüljük a durva, trágár beszédet. 

 

• Ügyelünk a tisztaságra: 

> Rossz idő esetén váltócipő használata minden tanuló számára kötelező. 

> Nem szemetelünk sem az udvaron, sem a tantermekben. 

> A terem elhagyása után mindenki köteles maga után kitakarítani a padját. 

> Az utolsó óra után a székeket fel kell tenni az asztalokra. 

> Év elején, illetve szükség szerint év közben is mindenki egy-egy csomag papír zsebkendőt 

(alsósok papírszalvétát is), hoz be az iskolába, amit az osztály közösen használ.  

> A tízóraiját mindenki a saját asztalánál ülve, szalvétán fogyaszt el. A tízórait tilos az 

udvarra, folyosóra, stb. vinni. Az étkezés ideje az 1-2. szünet, illetve a reggeli becsengetés 

előtti időszak. 

> Év elején, illetve szükség szerint év közben is mindenki egy-egy csomag WC papírt, 

papírtörlőt és folyékony szappant hoz be az iskolába, amit az osztály közösen használ. 

Amennyiben a Szülői Munkaközösség úgy dönt, hogy pénzt szed erre a célra, akkor a 

mosdókban szükséges dolgokat az SZM ebből szerzi be az egész tagozatnak. 

> A kihelyezett szappannal, papírtörlőkkel és a WC papírral takarékoskodjunk. 

 

• Mindennapi megjelenésünkkel kapcsolatosan: 

> A ruházat, megjelenés legyen tiszta, kultúrált, ne legyen kihívó. 

> A hajviselet, ékszerek, testápoló szerek használatában az egyszerűség, jó ízlés legyen a 

mérvadó. (Ez alatt értendő a hajfestés, pircing, körömlakk használata, stb.) 

> Testnevelés és egyéb sportrendezvényeken, kirándulásokon a nevelő utasításai szerinti 

öltözéket, felszerelést kell használni. 

 

• Délutáni elfoglaltságra a program kezdete előtt legfeljebb15 perccel lehet visszajönni. Akinek 

nincs már órája, vagy egyéb iskolai elfoglaltsága, annak el kell hagynia az iskola területét. 

• Egymás és a saját magunk testi épségének megóvása érdekében tilos a folyosón rohangálni, 

labdázni, továbbá az udvaron lévő kézilabdakapukra, palánkra, fára mászni. 

• Az iskola udvarán és az épületben a görkorcsolya, gördeszka, valamint a roller használata tilos 

• Az ablakokon kimászni, szemetet kidobálni szigorúan tilos. 

• Az ablakokon át a termekbe szemetet, növényeket, hógolyót bedobálni szigorúan tilos. 
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Az iskolai napközi házirendje 

 
A napközi otthon célja, hogy az általános iskolai tanításon kívüli időben – meghatározott 

napszakban – a család nevelő munkájára építve, gondoskodjék a gyermek nevelését elősegítő 

hasznos sokirányú foglalkoztatásáról. 

 

Fő feladatai: 

A napközi, otthon legyen a tanulók számára az általános iskolai nevelés céljának megvalósítása 

érdekében. Sokoldalúan járuljon hozzá az iskolában folyó értelmi nevelés feladatainak 

megoldásához. Biztosítsa a tanulóknak az iskolai feladatokra való naponkénti nyugodt és 

eredményes felkészülés lehetőségeit, a hiányok pótlását. Az általános iskola nevelőtestületének 

közreműködésével adjon hatható segítséget a tanulóknak a tanulmányi munkában való 

előrehaladáshoz a tanulmányi színvonal emeléséhez. 

 

A napközi otthoni nevelőmunka foglalkozási rendszere: 

 Tanulás 

 Kulturális foglalkozások 

 Technikai foglalkozások 

 Játék 

 Sport 

 Séta 

 Kirándulás 

 Szabadfoglalkozás 

Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka tervezése szerves része az általános iskolai nevelőmunka 

tervezésének. A napközi otthoni nevelőknek minden évben foglalkozási tervet kell készíteniük. 

A napközi csoport munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva 1130-kor kezdődik és 1600 óráig tart. Minden tanítási év kezdetén a szülők 

írásbeli kérelmére a zárás meghosszabbítható, amennyiben legalább 5 fő igényli azt. 

 

Napirend: 

1130 -1220 gyülekezés, foglalkozás 

1230 -1300  ebéd 

1300-1345  foglakozás szabad levegőn 

1345-1400  felkészülés a tanórára 

1400-1500  tanóra 

1500-1515 uzsonna 

1515-1600  között különféle foglalkozások, a megírt foglalkozási terv és az aktuális 

helyzet alapján. 

 

1. A napközibe való jelentkezés módja 

Minden tanévet megelőzően, a mindenkori beiratkozáskor lehet jelentkezni a napközis ellátásra a 

következő tanévre, minden olyan gyermeknek, aki az adott tanévben a tanulmányait intézményünk 

1-8. osztályának valamelyikében kezdi meg. Ezt a jelentkezés a szülő kizárólag írásban teheti meg. 

Amennyiben az iskola fenntartója által engedélyezett számú napközis, illetve tanulószobai 

csoportban a tanulók létszáma meghaladná a közoktatási törvényben engedélyezett legmagasabb 

létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akik: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek 

 nehéz szociális körülmények között élnek 

 gyengébb tanulmányi eredményt értek el 
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A tanév közben is lehet jelentkezni, amennyiben az indokolt, de tudva azt, hogy egy bizonyos 

meghatározott létszám fölé nem emelkedhet a csoportlétszám és lehet, hogy nincs mód elfogadni a 

jelentkezést. A szülőknek a beiratkozás alkalmával meg kell adniuk telefonos elérhetőségüket. A 

gyermek jelenlétét érintő bármely változást – pl. kiiratkozás, napirendváltozás, stb. – írásban kell 

jelezni, lehetőleg 3 nappal a változás előtt. 

A szülő köteles tájékoztatni a nevelőt a gyermek minden olyan betegségéről, amely különös 

odafigyelést igényel. Iskolába gyógyszert a gyermek csak indokolt esetben hozhat, a szülőnek erről 

a nevelőt tájékoztatni kell. 

 

2. A gyermek jelenlétének adminisztrálása 

A jelentkezések alapján a napközis nevelő csoportnaplót vezet, melyben a gyerekek adatait rögzíti. 

Vezeti a gyerekek jelenlétét vagy hiányzását. 

 

3. A csoport tevékenységének rendje 

A napközis csoport egységes csoport, tehát a tevékenységeiket minden esetben együtt, egy helyen, a 

napközis nevelő felügyelete mellett végezhetik, azaz a csoport minden tagja együtt kell, hogy 

legyen az udvaron, vagy a teremben, és minden esetben a napközis nevelő felügyelete alatt. Udvari 

tartózkodás esetén a gyerekek csak a napközis nevelő által belátható és engedélyezett területen 

lehetnek. 

Amennyiben a gyermek a napközi ideje alatt, valamely iskolai programon vesz részt, a napközis 

nevelő a kezdés előtt 5 perccel engedheti el.  

A tanulók boltba nem mehetnek, kivéve a szülő írásos kérése! 

 

4. A napközi időtartama 

Napközi az iskolai tanítási napokon van, 1130 órától, 1600 óráig. 

Amennyiben a szülő alkalmilag valamely különös akadályoztatása miatt nem tud ezen időpont alatt 

a napközi végére gyermekéért jönni, köteles a gyermek további elhelyezésének megszervezéséről 

gondoskodni, és arról a napközis nevelőt értesíteni. Legkésőbb 15 perccel a zárás előtt. 

Tanítás nélküli munkanapokon a szülők írásos kérésére a napközi ügyeletet tart, amennyiben 

legalább 8 fő kéri. 

 

5. A napköziből való eltávozás rendje 

A napköziből csak a szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el a gyermeket, 

kizárólag a napközis nevelő tudtával. A gyermek önálló haza meneteléhez, írásos szülői engedély 

szükséges, mely lehet egy konkrét alkalom vagy rendszeres. Ezt az írásnak egyértelműen 

tartalmaznia kell. 

A védett szorgalmi idő a tanóra. Erről nem távozhatnak a tanulók, csak kivételes esetekben. 

Alkalmi eltávozás csak szülői igazolás ellenében lehetséges (A szülő írja le, milyen időpontban 

mehet el a tanuló, és kivel engedhetjük el!) 

A mennyiben a tanuló a tanóra ideje alatt - év eleji írásos szülői engedéllyel - szakköri 

foglalkozáson vesz részt, a szülő köteles aláírásával igazolni, hogy gyermeke házi feladatát 

ellenőrizte. 

A tisztelt szülők a folyosón várakoznak, a készülődő gyermekre. 

 

6. Étkezés a napköziben 

A napköziben, amennyiben a szülő igényli és befizet a gyermek tízórait, ebédet, uzsonnát kap. Az 

étkezésről, befizetéssel történő gondoskodás a szülő feladata. Ezt megteheti az iskola szervezésében 

történő étkezéssel, amennyiben ez nem történik meg, a szülő köteles a gyermek számára élelmet 

csomagolni. 

A befizetés mindig az adott hónapra történik a kijelölt napokon, hiányzás esetén a szülő köteles az 

étkezést az előző nap lemondani, /25-499 -862 tel./ Ebben az esetben a következő hónapban a díj 
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visszafizetésre kerül. Hiányzás esetén mód van az ebéd elvitelére is. Amennyiben a szülő nem jelzi 

időben a gyermek hiányzását, úgy a díjvisszatérítésre nincs mód. 

 

7. Kapcsolattartás a családdal  

A napközis tanulók szülei évente 2 alkalommal évelején és félévkor szülői értekezleten 

tájékozódhatnak a csoport munkájáról. Az egyéni beszélgetésekre minden hónap 2. hétfőjén, az 

iskolai fogadóórák rendjéhez igazodva van lehetőség. 

Szükség esetén a napközis nevelő családlátogatást tehet, melyet előre egyeztet a családdal. 

 

8. A napközis tanulók értékelése 

A csoportot, a tanulókat nevelőjük heti rendszerességgel értékeli. Ennek dokumentálásáról szülő 

felé, a nevelő szabadon választhat értékelési módszert. Negyedévente részletes értékelést készít, 

melynek tartalmaznia kell a gyermek tanórai, szabadidős foglalkozásokon való magatartását, 

tanuláshoz való viszonyát, önállósági fokát, étkezési kultúráját, közösségi munkáját. 
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A fegyelmi eljárás szabályai 

 

A fegyelmi tárgyalás 

- A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét és az iskola 

fenntartóját értesíteni kell, függetlenül attól, hogy a tanuló esetében a tankötelezettség 

fennáll-e. 

- Az értesítésben meg kell jelölni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő vagy a 

meghatalmazott ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. 

- Tájékoztatni kell a tanulót arról, hogy az eljárásban meghatalmazott is képviselheti. 

- Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő és meghatalmazott 

képviselőjük külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

-  fegyelmi eljárást – a megindítástól számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell 

fejezni. 

- Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő és a képviselőjük az 

ügyre vonatkozó iratokat megtekinthesse, abba az eljárás során betekinthessen, az abban 

foglaltakra véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

- A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

 

A bizonyítás 

- A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. 

Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási 

eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök különösen: a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat, a 

tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

- A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen, illetve a 

tanuló mellett szól. 

 

A fegyelmi határozat 

- A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és a rövid indoklást. 

- A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a tanuló nem követett el 

kötelességszegést, vagy a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetést kiszabását, 

illetve a kötelességszegéstől három hónapnál hosszabb idő telt el, vagy a kötelességszegés 

ténye, illetve hogy azt a tanuló követte el, nem bizonyítható. 

- A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni a 

tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőjének és meghatalmazott képviselőjüknek, valamint 

az iskola fenntartójának 

 - Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő is – tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

 - A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a 

határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés 

időtartamát, felfüggesztését, és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 
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 - A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát, a határozat 

meghozatalának napját, a határozatot hozó aláírását, és a hivatali beosztásának megjelölését. 

 - Ha az első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki 

a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő 

tagja. 

 

Fellebbezés 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be fellebbezési eljárást 

megindító kérelmet. Az eljárást megindító kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon 

belül kell az iskola igazgatójához, mint az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a tankerületi 

igazgatóhoz, mint a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy 

valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó 

véleményével ellátva. 

 

A kizárás 

- A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt az, akit a 

tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett. 

 - A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt, aki az elsőfokú fegyelmi 

határozat meghozatalában részt vett, illetőleg az ügyben tanúvallomást tett vagy 

szakértőként eljárt. 

 - Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles ezt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és a 

szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok esetén az iskola 

igazgatója, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlója dönt. 

 

Vegyes rendelkezések 

- A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, 

továbbá meghatalmazottja képviselheti.  

- A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni a tárgyalás helyét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az 

elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, 

ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő vagy 

képviselőjük kéri. 

- A tanuló semmilyen megkezdett vizsgát nem fejezhet be addig az időpontig, ameddig a 

kizárás fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 
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III. A Benedek Elek Tagiskola házirendje 
 

mely a Kisapostagi Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a 

magasabb jogszabályok előírásai alapján. 
 

A házirend célja és feladata 

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

 

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

 

A házirend hatálya 
 

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola 

pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül 

szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

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

házirend előírásait. 

 

A házirend nyilvánossága 
 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola irattárában;  

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél; 

 az osztályfőnököknél; 

 az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 

 

3. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején 

az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, 

valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett 

időpontban. 
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A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló 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 nevelőitől hallott, 

a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti 

katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –

, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén 

pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében 

szereplő előírásokat. 

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – fehér póló, 

tornacipő, edzőcipő, évszaknak megfelelő ruházatot kell viselniük; 

 úszás esetén: fürdőruha, papucs, törölköző 

 lovaglás: váltóruha évszaknak megfelelően 

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

fülbevalót. 

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

védőnő biztosítja.  

4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente két alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

 szemészet: évente egy alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal. 

 

A tanulók közösségei 
 

Az osztályközösség 

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

osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.  

 

A diákkörök 

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör 

lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport 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, valamint 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. 
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A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének 

helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével 

kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a 

tanév végéig részt kell venniük. 

 

A tanulók és a szülők tájékoztatása 

 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról  

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 az osztályfőnöki óra koncentrációként jelentkezik a többi tantárgyon belül 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban 

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

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 

4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban: 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben),  

6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  

7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel  

 

Az iskola működési rendje 

 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét óráig vannak 

nyitva. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától a tanítás végéig, illetve 

a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

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: 

1. óra:   8.00. -   8.45.              Szünetek         8.45- 9.00 

2. óra:    9.00 -   9.45.                                       9.45- 9.55      

3. óra:    9.55. - 10.40.                                      10.40- 10.50 

4. óra: 10.50. - 11.35.                                      11.35- 11.45 

5. óra:  11.45. - 12.30.                                      12.30- 12.40  

6. óra : 12.40. - 13.25.                                      13.25- 14.00  

 

5. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, május) 

reggel 7.30. óra és 7.45. óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve a második szünetet – 

az udvaron kell tartózkodniuk.  
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Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben hónapokban is a 

tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. 

6. Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek. 

7. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő 

utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

8. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az 

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó 

szaktanár  engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való 

távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

9. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezhetik.  

10. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az irodában történik 8.00. óra és 15.00. óra között. 

11. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a 

tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

12. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. 

Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

13. 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.  

14.A baleseti előírásokat minden alkalommal az intézményben tartózkodóknak be kell tartani és 

alkalmazni kell. 

15. A tanulók és dolgozók számára minden évben év elején balesetvédelmi oktatást kell tartani, melyet 

a tanulók esetében a naplóban dokumentálni kell illetve a dolgozók esetében jegyzőkönyvben. 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 

iskolai rendezvények előkészítésében 
 

1. 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. 

2. 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. 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként hetes, 

4. 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; 

 a szünetben a hetes a tanteremben marad 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyel az osztály rendjére, a fegyelmezetlen 

tanulókat figyelmeztetik, 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelenti a hiányzó tanulókat, 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

7. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök 

segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az 
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órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, 

szertáros, térképfelelős stb. 

8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.  

 

A tanulók mulasztásának igazolása 
 

1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. 

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést 

– indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. 

3. Szülő írásbeli kérésére az igazgató engedélyt adhat hosszabb hiányzásra is különös családi 

körülmény esetén. 

4. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek.  

5. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül  

 három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

 három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással  

            igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

6. A tanulónak az óráról történő késését is igazolnia szükséges az osztályfőnök számára. 

7. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

8. Köznevelési törvény 50. § (4) bekezdése alapján megszűnik a tanulói jogviszonya -  a 

tanköteles kivételével – annak, aki igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy 

az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább 2 alkalommal, írásban figyelmeztette 

az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban 

értesíti a tanulót, kiskorú esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat.  

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, az 

osztályozó javítóvizsgára jelentkezés módja és határideje.  

 

A házirend mellékletében található az évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelmény.  

      Osztályozó javítóvizsgára jelentkezés az iskolában vagy a gesztor iskolában történik a vizsga előtt 

minimum 30 nappal.       

 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 
 

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

foglalkozásokat szervezi: 

 Napközi otthon, tanulószoba. Nkt. előírásainak megfelelően, – ha a szülők igénylik – az 

iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-nyolcadik évfolyamon napközi otthon, az 

ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – 

igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek 

otthoni felügyelete nem megoldott. 

 Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi 

háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A tanulók számára – igény esetén – az 

iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az 

iskolában kell befizetni minden hónapban előre, legkésőbb az adott hónap tizenötödik napjáig. Az 
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iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a 

tanuló az étkezést két nappal 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 

sportcsoportjainak 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. 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 lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának 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 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való 

részvételre is felkészítjük.  

 Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon, 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 teljesítését segítik a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A 

tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – 

önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, 

színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 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 a tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – 

egyénileg vagy csoportosan használják. 

 Hit- és vallásoktatás. 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. A Nkt. alapján a hit és erkölcstan oktatás 

a kötelező tanórai foglalkozások része. 

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 – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 
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4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a 

felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon 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 igazgató engedélyével a foglalkozásról 

kizárható. 

Iskolán kívüli foglalkozásokon elvárt magatartás 
 

Az iskolán kívüli foglalkozásokon méltón kell képviselnie iskolájának jó hírnevét minden 

tanulónak. Ezek a foglalkozások szorosan kapcsolódnak a tanórai tevékenységekhez, ezért itt is 

érvényes ugyanaz a tanulói magatartás elvárása mint a tanórán. Ezeken a foglalkozásokon is lehet a 

tanulót ugyanúgy jutalmazni és büntetni mint a tanórai foglalkozások alkalmával, olyan szempontok 

alapján melyet a házirendben és a pedagógiai programban rögzítettünk. 

 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 
 

1. A tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

2. Az iskola a  tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

3. A foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva 

– kezdődnek és délután 16.30. óráig tartanak.  

4. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15.30. óráig tart. 

5. A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

6. A tanuló a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el.  

 

 

A tanulók jutalmazása 
 

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. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát 

végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a 
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tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

4. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola 

közössége előtt vehet át. 

5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

6. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 
 

1. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

büntetésben lehet részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 tantestületi intés, 

 tantestületi megrovás. 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. 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 jogszabályokban előírtak 

szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról 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. 

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 
 

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak 

akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén 
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az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges 

dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre a pedagógusnál. 

2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt 

a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen 

esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az 

osztályfőnöknek. 

3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz 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 végéig. Első alkalommal az engedély vagy 

bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további 

esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

4. 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. A kerékpárok, rollerek biztonságáért az iskola nem 

vállal felelősséget, ha az megsérül vagy ellopják. 

 

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 
 

1. A szülői szervezetnek (közösségnek) biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók 

nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 

 

Iskolában előírt megjelenés 
 

 A tanulók életkoruknak és az időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjenek meg az iskolában. 

 A tanulók az iskolában nem használhatnak szépészeti kozmetikumokat ( körömlakk, 

arcpirosító, szemfesték stb. ) 

 A tanulók az iskolában nem viselhetnek balesetet okozó ékszereket. 

 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 
 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola 

igazgatója készíti el. 

2. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék véleményének 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola 

igazgatója beszerzi a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

3. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten  

4. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha 

azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a szülői szervezet 

(közösség) iskolai vezetősége. 

5. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 

 

A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett a szülői szervezet.  

A iskola nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, nevelőtestületi értekezleten megvitatta, és 

elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

Záró rendelkezések 
 

A házirend elfogadásának dokumentumai 
 

 Jelen házirendbe foglalt rendelkezésekkel a szülői szervezetek egyetértenek. 

 

 

Elfogadó határozat 
 Az intézmény nevelőtestülete a házirend tartalmát megismerte, értekezletén megvitatta, és 

döntési jogkörénél fogva e formában egyhangúlag elfogadta. A nevelőtestületi értekezletről készült 

jegyzőkönyv az intézmény irattárában található.  

 

Kelt: Kisapostag 2012. október 27. 

 

........................................ 

igazgató 

a nevelőtestület nevében 
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IV. Az Árpád Fejedelem Tagiskola Házirendje 
 

I. Bevezető 
1. az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 

2. A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira 

vonatkoznak. 

3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden 

tanuló kötelessége. 

4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola 

felügyelete alatt áll (az iskola területén, és iskolán kívül minden olyan rendezvényen, amit 

az iskola szervez). 

5. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában. Minden tanév elején az osztályfőnök 

ismerteti. Az elsős tanulók szülei a beíratkozáskor megkapják. A tanév során érkezett 

tanulók a beíratkozáskor megkapják. 

 

II. Az iskola működési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtásának  módja 

 
1. Az iskola munkarendje 

 Reggel ¾ 8-ra érkezz az iskolába. Gyülekezés helye jó időben az udvar, rossz idő esetén a 

földszinti előtér. Az ügyeletes tanár felszólítására sorakozz és fegyelmezetten az iskola épületébe 

menj. Kabátodat a számodra kijelölt szekrénybe, utcai cipődet a szekrénybe helyezd el. A 

tanterembe váltócipőben lépj be. Az iskola területét (épületét, a Szögletkertet) az utolsó foglalkozás 

befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatod el. 

 A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd, 

tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, 

foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, munkájukban 

te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében, lezárásában a pedagógus útmutatása szerint 

vegyél részt! 

 A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi: 

Első óra:   8,00 – 8,45 

Második óra:   9,00 – 9,45 

Harmadik óra:            10,00 – 10,45 

Negyedik óra:             11,00 – 11,45 

Ötödik óra:                 12,00 – 12,45 

Hatodik óra:               12,50 – 13,35 

 A tanítási órák kezdetére a tanteremben kell tartózkodni. Az első óráról való második késés után 

értesíteni kell a szülőt a késésről. Többi tanóránál a becsengetés után „szándékos” késés esetén 

igazolatlan óra jár. Az első és ötödik órát követő szünetben az osztályban, vagy a folyosón 

tartózkodhatsz. A többi szünetben az időjárásnak megfelelően az udvaron vagy a folyosón kell 

lenned. 

 Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy: 

- letöröld óra előtt a táblát 

- jelentsd a tanárodnak a hiányzókat 

- jelentsd az irodán, ha 5 perccel becsöngetés után sem érkezett tanár a tanórára 

- ellásd az osztályfőnököd, tanárod által rád bízott feladatod 

- óra után tisztán átadni, illetve átvenni a termet. 

 Az első szünetben a tanteremben elfogyasztod a tízóraidat. 

Ha folyosóügyeletes vagy, feladatod, hogy  

- leküldöd a gyerekeket az udvarra 

- ügyelj a folyosó és a mosdók tisztaságára, rendjére 

- az ügyeletes nevelő utasításait végrehajtod. 
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 Ha kapuügyeletes vagy, 7,30-ra kell érkezned. Az ügyeletes munkának akkor van vége, amikor 

az utolsó tanítási óra után elmegy az utolsó osztály. Feladatod: 

- a csengetési rend szerinti csengetés 

- az iskolába érkezők fogadása, útbaigazítása 

- az ügyeletes füzetbe be kell írni, hogy ki, mikor jött be és távozott az iskolából, a tanítási 

óráról ki jött ki. 

A kapuügyeletes fehér inget vagy blúzt visel. 

 

1.1. Az utolsó tanítási óra után a szekrényedet rendbe teszed, sorakozol és köszönés után hazamész. 

1.2. Az iskola épületében az utolsó óra után akkor lehetsz benn, ha: 

- napközis vagy 

- szakköri, sportköri, énekkari foglalkozáson veszel részt 

- diákönkormányzati megbeszélésen veszel részt 

- iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt 

- tanárod, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél. 

A délutáni foglalkozás előtt is az udvaron gyülekezz és a pedagógus engedélyével jöhetsz be az 

épületbe. A foglalkozás végén elhagyod az iskola területét. 

1.3. A napközis foglalkozások 16,00-ig tartanak. Ha neked rendszeresen vagy egy-egy alkalommal 

előbb el kell menned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. 

1.4. Az iskolai szervezett étkezésben csak pedagógus felügyeletével vehetsz részt. Az órarended 

alapján 4., 5. vagy 6. óra után mehetsz ebédelni. Az étkezési szabályokat betartod. 

1.5. Az iskolai rendezvényeken a pedagógusok útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal 

segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét. Vegyél részt a rendezvények előkészítésében, 

lezárásában az osztályfőnököd kérése szerint. 

1.6. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod 

el. 

1.7. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia. 

A szülő tanévenként 3 napot igazolhat. 

1.8. Az iskola szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató 

füzetet minden nap magaddal kell hoznod. A kapott érdemjegyek beírásáért, az ellenőrző 

aláíratásáért te felelsz. A tájékoztató füzet egy okmány, ne firkáld össze, vigyázz rá! 

2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások. 

2.1. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban 

elérhető pedagógusnak. 

2.2. Ismerned kell és be kell tartanod a baleset- és tűzvédelmi szabályokat. 

- Az épületben úgy viselkedj és közlekedj, hogy ne veszélyeztesd sem a magad, sem a társaid testi 

épségét. Ne szaladgálj a folyosón, lépcsőn! 

- Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó) az iskolába, illetve az iskola által 

szervezett iskolán kívüli programra elvinni tilos. 

- Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán 

kívüli programokra elvinned tilos. 

2.3. A technika- és testnevelés órákon ékszert ne viselj! 

2.4 Az iskola területén az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt (drogot) 

fogyasztanod, cigarettáznod tilos! 

3. A tanulók értékeinek megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszerelésének védelme 

3.1. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen 

használd. Ha kárt okozol, szüleidnek kártérítést kell fizetniük. 

3.2. Személyes holmidra te tudsz legjobban vigyázni 

- ha a tantermet elhagyjátok, az osztálytermet a pedagógus bezárja. 

- sportfoglalkozásokon az öltözőt zárjátok be, az értékeket (pénz, óra, ékszer) az öltözőben hagyd! 

- társaid holmijához ne nyúlj, ha bármilyen értéket találsz az iskola területén, add át a nevelőnek. 
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3.3. Az iskolai munkához nem tartozó tárgyakat, eszközöket az iskolába elhozni tilos. Mobiltelefont 

csak saját felelősségedre hozhatsz. Órán ki kell kapcsolnod, és nem játszhatsz vele. Ha ez nem 

történik meg, a pedagógus elveszi és csak a szülőnek (nevelőnek) adja vissza az iskola igazgatója.  

3.4. Ügyelj az épület, tanterem, mosdók tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! 

Padodban, szekrényedben tarts rendet! 

4. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod. Nem 

önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi méltóságát. 

5. Kötelességed megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. 

 

III. A tanulók jutalmazása, a fegyelmező intézkedések 
 

1. A tanulók jutalmazása 

- A jutalmazás elve a következő: Az a tanuló, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten 

kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató magatartást tanúsít, illetve hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, az iskola jutalomban részesíti.  

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat 

- kimagasló sportteljesítményt ér el 

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 

- helyi, területi versenyeken helyezést ért el. 

 

- Az iskolai jutalmazás formái: 

Tanév közben:  

Szaktanári dicséret 

Napközis nevelői dicséret 

Osztályfőnöki dicséret 

Igazgatói dicséret 

Nevelőtestületi dicséret 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév 

végén: 

Szaktárgyi teljesítményéért 

Példamutató magatartásáért 

Kiemelkedő szorgalmáért 

Példamutató magatartásáért és kiemelkedő szorgalmáért 

dicséretben részesíthetők.  

- Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és 

könyvjutalmat kapnak, melyet a ballagási, illetve tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehetnek át. 

- Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei igazgatói dicséretben részesülnek. 

- A dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak 

odaítéléséről az erre jogosult nevelő dönt. A dicséretet írásba kell foglalni és a szülő tudomására 

kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

 

2. Tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan megszegi, a tanulói házirend előírásait 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, fegyelmi 

intézkedéssel kell figyelmeztetni. 

 

Ezek formái: 

Szaktanári figyelmeztetés 

Napközis nevelői figyelmeztetés 

Osztályfőnöki figyelmeztetés 
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Osztályfőnöki intés 

Osztályfőnöki megrovás 

Igazgatói figyelmeztetés 

Igazgatói intés 

Igazgatói megrovás 

Tantestületi figyelmeztetés 

Tantestületi intés 

Tantestületi megrovás 

 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztatói füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától el lehet térni. 

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. 

A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve nevelőtestület dönt.  

Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesítheti.  

A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.  

A felelősségre vonás eljárási módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője, gondviselője a 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét 

az iskola igazgatója határozza meg.  

 

3. A tanulók mulasztásának igazolása 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását 

az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni. Az igazolást az ellenőrzőbe kell 

beírni. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 napon belül köteles igazolni 

hiányzását. 

Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A hiányzás igazolatlannak minősül, ha az előírt 

határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes 

távolmaradási engedélyt a szülő előzetesen kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig 

az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló 

tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi. A 

mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. Az igazolatlan mulasztásokkal 

kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata. 

Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített 

nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről 

családlátogatáson kell tisztázni a helyzetet. 

Másodízben történt igazolatlan mulasztás esetén „feljelentést” kell tenni, valamint az iskolai 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst értesíteni az ismételt igazolatlan mulasztásról. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló 

szülőjét. 

A mindennapos testnevelés ( 3+2 ) bevezetésével felmerülő legfeljebb heti két tanóráról való 

felmentésről a 2011. évi CXC köznevelési törvény rendelkezik. A felmentésüket kérő tanulók 

szeptember 5-ig kötelesek az osztályfőnöknek a sport-tevékenységükről hivatalosan kiállított 

igazolásokat leadni. Rendszeres jelenlétükről minden hónap 10-ig  az iskola által rendszeresített 

nyomtatványt a szülő köteles leadni. 
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IV. A tanulói jogok gyakorlásának módjai 
 

4.1. A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön. Személyiségi jogait az iskola tiszteletben tartsa. E jog azonban nem 

veszélyeztetheti a saját és társaid, az iskola dolgozóinak egészségét és testi épségét. 

4.2. Hozzájuthatsz a jogaid gyakorlásához szükséges információkhoz: 

- osztályfőnöködtől 

- szüleidtől. 

4.3. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatsz minden 

kérdésről. 

4.4. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az 

osztályfőnöködtől, szaktanárodtól. 

4.5. Külön is kérheted nevelőid segítségét a nehezen érthető tananyag feldolgozásához. 

4.6. Részt vehetsz az iskola által szervezett programokon 

- szakkörök munkájában 

- sportköri foglalkozásokon 

- kirándulásokon, kulturális rendezvényeken 

- faliújság, iskolarádió szerkesztésében. 

4.7. Saját és társaid ügyeivel kapcsolatban javaslatokkal és kérdésekkel fordulhatsz az iskola 

vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, s arra legkésőbb 30 napon belül érdemi választ 

kapsz. 

4.8. Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban. A hittanórák időpontját az órarend tartalmazza. 

4.9. Családotok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, 

étkezésben részesülhetsz. 

 

V.  Az iskolai napközi házirendje 
 

A napközi otthon célja, hogy az általános iskolai tanításon kívüli időben – meghatározott 

napszakban – a család nevelő munkájára építve, gondoskodjék a gyermek nevelését elősegítő 

hasznos sokirányú foglalkoztatásáról.  

 

Fő feladatai 

A napközi, otthon legyen a tanulók számára az általános iskolai nevelés céljának megvalósítása 

érdekében. Sokoldalúan járuljon hozzá az iskolában folyó értelmi nevelés feladatainak 

megoldásához. Biztosítsa a tanulóknak az iskolai feladatokra való naponkénti nyugodt és 

eredményes felkészülés lehetőségeit, a hiányok pótlását. Az általános iskola nevelőtestületének 

közreműködésével adjon hathatós segítséget a tanulóknak a tanulmányi munkában való 

előrehaladáshoz a tanulmányi színvonal emeléséhez.  

 

A napközi otthoni nevelőmunka foglalkozási rendszere: 

 Tanulás 

 Kulturális foglalkozások 

 Technikai foglalkozások 

 Játék 

 Sport 

 Séta 

 Kirándulás 

 Szabadfoglalkozás 

 

Az iskolai napközi otthoni nevelőmunka tervezése szerves része az általános iskolai nevelőmunka 

tervezésének. A napközi otthoni nevelőknek minden évben foglalkozási tervet kell készíteniük. 
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 A napközi csoport munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva kezdődik 12.00 és 16.30 óráig tart.   

 

Napirend: 

 12.00-12.45-ig  I. csoport ebéd 

 13.00-13.45  ebéd II. csoport 

13.45-14.30 ebéd III.csoport 

                13.00-13.45 között szabadfoglalkozás ( lehetőleg szabad levegőn) 

 14.00-14.45 között tanulás 1.2. csoport 

                15.00-15.15 között uzsonna 1.2. csoport 

 15.15.-16.00 tanulás 1.2. csoport 

 16.00-16.30 között különféle foglalkozások, korrepetálás, egyéni foglalkozás a megírt 

foglalkozási terv és az aktuális helyzet alapján 1.2.csoport 

 

5.1.A napközibe való jelentkezés módja 

 

 Minden tanévet megelőzően, a mindenkori beíratkozáskor, lehet jelentkezni a napközis ellátásra a 

következő tanévre, minden olyan gyermeknek, aki az adott tanévben a tanulmányait intézményünk 

1-8 osztályának valamelyikében kezdi meg. Ezt a jelentkezést a szülő kizárólag írásban teheti meg. 

A tanév közben is lehet jelentkezni, amennyiben az indokolt, de tudva azt, hogy egy bizonyos 

meghatározott létszám fölé nem emelkedhet a csoportlétszám és lehet, hogy nincs mód elfogadni a 

jelentkezést. A szülőknek a beíratkozás alkalmával meg kell adniuk telefonos elérhetőségüket. A 

gyermek jelenlétét érintő bármely változást - pl: kiíratkozás, napirend változás, stb. – írásban kell 

jelezni, lehetőleg 3 nappal a változás előtt. 

A szülő köteles tájékoztatni a nevelőt a gyermek minden olyan betegségéről,  amely különös 

odafigyelést igényel. Iskolába gyógyszert a gyermek csak indokolt esetben hozhat, a szülőnek erről 

a nevelőt tájékoztatni kell.  

 

5.2. A gyermek jelenlétének adminisztrálása 

 

A jelentkezések alapján a napközis nevelő csoportnaplót vezet, melyben a gyerekek adatait 

rögzíti. Vezeti a gyerekek jelenlétét vagy hiányzását. 

 

5.3. A csoport tevékenységének rendje  

 

     A napközis csoport egységes csoport, tehát a tevékenységeiket minden esetben együtt, egy 

helyen, a napközis nevelő felügyelete mellett végezhetik, azaz a csoport minden tagja együtt 

kell, hogy legyen az udvaron, vagy a teremben, és minden esetben a napközis nevelő felügyelete 

alatt. Udvari tartózkodás esetén a gyerekek csak a napközis nevelő által belátható és 

engedélyezett területen lehetnek. 

Amennyiben a gyermek a napközi ideje alatt, valamely iskolai programra vár, arra csak a 

felnőtt, lehetőleg a foglalkozást vezető tanár viheti el. A tanulók boltba nem mehetnek, kivéve a 

szülő írásos kérése! 

   A napköziben folyó pedagógiai tevékenységnek összhangban kell lennie az iskola pedagógiai 

szellemiségével. 

 

5.4. A napközi időtartama  

 

Napközi az iskolai tanítási napokon van, 12.00 órától, 16.30 óráig.   
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Amennyiben a szülő alkalmilag valamely különös akadályoztatása  miatt nem tud ezen időpont 

alatt a napközi végére gyermekéért  jönni, köteles a gyermek további elhelyezésének 

megszervezéséről   gondoskodni, és  arról a napközis nevelőt értesíteni. Legkésőbb 15’-cel a 

zárás előtt. 

Sajátos iskolai ünnepnapon (ami nem tanítási  szünet, hanem tanítás nélküli munkanap) a szülők 

írásos kérésére a napközi ügyeletet tart.  

 

5.5. A napköziből való eltávozás rendje 

 

A napköziből csak a szülő, vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti el a     

gyermeket, kizárólag a napközis nevelő tudtával. 

 A gyermek önálló haza meneteléhez, írásos szülői engedély szükséges, mely lehet egy konkrét 

alkalom vagy rendszeres. Ezt az írásnak egyértelműen tartalmaznia kell.  

A védett szorgalmi idő az I. csoportnak 1500 óráig, a II. csoportnak 1530- ig tart.  

Ezen időpont előtt nem távozhatnak a napköziből a tanulók, csak kivételes esetekben. 

Alkalmi eltávozás csak szülői igazolás ellenében lehetséges. (A szülő írja le, milyen időpontban 

mehet el a tanuló és kivel engedhetjük el!)  

 

A tisztelt szülők a gyerek önállósága érdekében a tanórák végén (14.45 vagy 16.00-kor) a 

folyosón  várakoznak, a készülődő gyermekre. 

 

5.6. Étkezés a napköziben 

 

 A napköziben a szülő befizetésekor a gyermek tízórait, ebédet, uzsonnát kaphat. Az étkezésről , 

befizetéssel történő gondoskodás a szülő feladata.  Ezt megteheti az iskola szervezésében 

történő étkezéssel, amennyiben ez nem történik meg, a szülő köteles a gyermek számára élelmet 

csomagolni. 

 

A befizetés mindig előre a következő hónapra történik a kijelölt napokon, hiányzás esetén a 

szülő köteles az étkezést az előző nap lemondani, /25-484-819 tel./ ebben az esetben az 

ebédjegy leadásával a következő hónapban a díj visszafizetésre kerül. Hiányzás esetén mód van 

az ebéd elvitelére is. 

 

VI.  A diákjogok- és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 
  

 1. Az iskolai diákönkormányzat  

a. A tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a diákok tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

b. A diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló vezetőség 

irányítja.  

c. A diákönkormányzat tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti.  

d. A diákönkormányzat javaslattételi, véleményezési és egyetértési jogot gyakorol a törvény által 

előírt iskolai ügyekben. 

A tanulók nagyobb közösségének számít az alsó tagozat és a felső tagozat.  

e. A DÖK munkáját éves munkaterv alapján végzi.  

2. Az iskolai diáksportkör 

A DSK munkájában minden tanuló részt vehet. A sportcsoportok számát és a foglalkozások 

időpontját minden tanév elején ismertetjük. A sportkör tevékenységét szakképzett tanár segíti. A 

működés feltételeit az iskola biztosítja. 
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VII. Egyéb, záró rendelkezések 
 

7.1. Az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az öltözet: 

- fehér blúz vagy ing 

- sötét szoknya vagy nadrág. 

A tanulók nagyobb közösségének számít az alsó tagozat és a felső tagozat. 

7.2.  Az osztályozó, javító vizsgák eljárási szabályai  

1. Osztályozó vizsgát tehet:  

- a magántanulói státuszban lévő tanuló  

- a valamely tanórának több mint 30%-áról hiányzó tanuló, ha a tantestület a vizsgát engedélyezi  

- a 250 órát vagy annál többet mulasztó tanuló, ha a tantestület a vizsgát javasolja.  

 

A vizsga előre rögzített időpontban, vizsgabizottság előtt zajlik. Az időpontot 2 héttel a vizsga előtt 

ismerteti a diákkal az osztályfőnök. Az előzetes felkészüléshez a diák témaköröket kap tanárától. 

Az utóbbi két esetben a nevelőtestület az osztályozóvizsga engedélyezését megtagadhatja, ha tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórát és az iskola eleget tett a törvényben 

meghatározott értesítési kötelezettségének.  

2. Javító vizsgák: a tanév utolsó hetében, augusztusban, beosztás szerint zajlanak .  

Írásbeli és  szóbeli részből állnak.  

A vizsgák mindig bizottságok előtt zajlanak.  

A végső eredményt a bizottságok és valamennyi érintett jelenlétében a feladattal megbízott elnök 

hirdeti ki.  

Valamennyi vizsga esetén a szaktanárok kötelesek témakörjegyzéket biztosítani a felkészüléshez.   

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei a Pedagógiai programban 

kerültek megfogalmazásra. 

7.3. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt viselkedés szabályai minden esetben megegyeznek az iskolában tanított, a 

házirendben és a pedagógiai programban részletezett erkölcsi, nevelési normákkal. 
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1. .sz.  melléklet                                Tisztelt Szülők, Tisztelt Tanítványaink! 

 

Az utóbbi évben, iskolánkban sajnos elszaporodtak a rongálások, a meg nem engedhető viselkedésformák, a visszaélések. Az iskolai 

fegyelem javítása érdekében Mátrai Adél tagintézmény-vezető, valamint az SZZSI Árpád Fejedelem Tagiskola nevelőtestülete 

2012. augusztus 31-i tanévkezdő értekezletén a következő szigorításokat kezdeményezte, majd elfogadta. 

- Gyülekezzenek a gyerekek reggel 07:30 - 07:45 között az iskola udvarán! Eddig az időpontig mindenkinek kötelezően iskolába 

kell érnie, majd sorakozó után osztályonként felvonulás a tantermekbe. Házirendünk szerint 07:55 után minden tanulónak, a 

tanórára való felkészülés érdekében, a tanteremben kell tartózkodnia. A reggeli sorakozó csak rossz idő esetén (szakadó eső/ -

10C) marad el! 

- 07:55 után az ügyeletes pedagógus egy erre kijelölt füzetben feljegyzi az iskolába későn érkező tanulók nevét és osztályát. 

Három vagy annál több ilyen feljegyzés befolyásolja a tanuló magatartás osztályzatának alakulását. 

- Ha a tanuló 08:00 után érkezik az iskolába, már a tanításról is elkésett! Ezt az osztálynaplóba is bevezetjük! Amennyiben ez 

háromszor előfordul, a tanuló írásbeli büntetésben részesül. 

- A tanórákról való késéseket az osztálynaplóban percnyi pontossággal rögzítjük (nemcsak az első óráról való késéseket) A késés 

esetében a percek összeadódnak; 45 perc késés után az írásbeli figyelmeztetésen kívül igazolatlan óra is jár. 

-  A tízórai szünetben a tanulónak és a pedagógusnak is abban a teremben kell tartózkodnia, ahol a 2. órája lesz.  

- A 2. óra után a szünetek az időjárás függvényében udvari szünetek. Minden tanuló a táskája letétele után azonnal a kabátjáért 

indul, cipőt vált , és lemegy az udvarra. Az épületben való bujkálást szigorúan büntetjük. 

- A tanórák után a hetesek feladata, hogy a tantermet kiszellőztessék, a táblát letöröljék. Az esetleges rongálást, renitens 

viselkedést jelentik a folyosón tartózkodó ügyeletes pedagógusnak.  

- A napközisek ebéd előtt a táskájukat a szekrényükbe tegyék. az étkezésre csoportosan, tanár felügyeletével kell menni. Útközben 

is a házirend szabályai a mérvadók. Az ebédlőben kulturáltan étkezünk és viselkedünk. 

- A tanórák közti szünetekben a pedagógus kéréseit, utasításait (legyen a pedagógus akár alsós, akár felsős) minden tanulónak be 

kell tartania. Ha a pedagógus kéri, a tanuló köteles átadni tájékoztató füzetét. 

- A tanórákon kabátban, sapkában ülni nem egészséges, ezért nem megengedhető. A tanuló nem viheti be kabátját a tanterembe. 

- Az iskola területén csak az egymást nem sértő viselkedés engedélyezett. Semmiféle durvaság, szemtelen, trágár beszéd nem 

elfogadható. 

- Amennyiben a tanuló az iskola tulajdonát megrongálja, szüleit tájékoztatjuk, és az okozott kárt a szülő köteles megtéríteni, 

helyrehozni. A padok és a falak firkálása is rongálásnak minősül.  

- A szerelmi élet sem a folyosóra való. Mások előtt csókolózni, ölelkezni, hasonló magatartásformákkal másokat zavarba hozni 

nem illik.  

- A mobiltelefont, Mp3/4 lejátszót a tanórákon kikapcsolt állapotban a táskában kell tartani. Fülben, nyakban, zsebben nem 

viselhetjük, még kikapcsolt állapotban sem.  

- A gyerekek az iskolába csak annyi pénzt hozzanak magukkal, ami feltétlenül szükséges! Pénzért, értékekért felelősséget nem 

tudunk vállalni! A tanulók egymástól pénzt nem kéregethetnek, egymás közt kereskedelmi cikkeket nem árusíthatnak! 

- A gyerekek energiaitalt az iskolába ne hozzanak! Amennyiben mégis észrevesszük, ki kell dobni. 

- A tanuló a napi utolsó tanítási órája után tanulószoba, napközi, szakköri, illetve felzárkóztató foglalkozáson vehet részt. 

Amennyiben egyik délutáni foglakozást sem kívánja igénybe venni, haza kell mennie. Tanuló az épületben tanítás után nem 

tartózkodhat felügyelet nélkül. 

 

Tanulóinknak nyugodt környezetet szeretnénk biztosítani! Ennek érdekében a felsorolt rendelkezéseket, valamint az iskolai 

házirendünkben foglaltakat iskolánk minden tanulójának és pedagógusának tudomásul kell vennie, be kell tartania, be kell tartatnia! 

Semmiféle fegyelmi vétség nem marad következmények nélkül!  

 

Előszállás, …………..                      Mátrai Adél 

                                                                                                                     tagintézmény –vezető 

 

Ezt a részt leválasztva kérem az iskolába visszaküldeni 

 Tanuló neve, osztálya: ……………………………………………………………………………….. 

 A rendelkezést megismertem, tudomásul veszem, betartom, illetve gyermekemmel betartatom. 

 Előszállás, ………………… 

…………………………………..                                          ……………………………… 

                   szülő                                                                             tanuló 
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V. Záró rendelkezések 
 

 

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendjét a 

nevelőtestület 2015. augusztus 28-án megtartott határozatképes értekezletén elfogadta.  

 

A Házirend elkészítése során a szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat véleményezési jogát 

gyakorolta.  

 

Ez a házirend 2015. szeptember 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Baracs, 2015. Szeptember 1 

 

                                                                                                          
       Gasparovszky Tibor 

              igazgató 

 

 

 

 


