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Intézmény neve: Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 

Székhelye: Újszász, Kossuth L. út 13. 

 

A Házirend hatálybalépésének időpontja: 2013. szeptember 1. 

 

Felülvizsgálatának időpontja: évente 

 

Felülvizsgálatának módja: A nevelőtestület fogadja el az igazgató javaslata alapján. 

A szülői szervezet és az iskolai önkormányzat egyetértési jogot gyakorol. Az egyetértési jog 

lehet előzetes és utólagos. 

 

Véleményezési jog: A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a Diákönkormányzat, 

Gyermekszervezet kibővített gyermekvezetőségének közössége minősül a tanulók nagyobb 

közösségének. 

Házirendet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogadja el. 

Jogszabályi hivatkozás: 

 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2010. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 

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

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

 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, 

valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 

 

 

I. Általános rendelkezések  

A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve 

szervezett iskolai rendezvényeken, valamint a pedagógiai programban meghatározott iskolán 

kívüli rendezvényeken, ha az azokon való részvétel az iskola szervezésében történik. A 

házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt. A 

házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére 

való belépéstől, annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. A 

házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmező intézkedésnek, fegyelmi eljárás 

lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a törvény tartalmazza. A házirend 

módosítását kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, szülői szervezet, 

diákönkormányzat. A tanév megkezdését követő egy hónapon belül az iskola vezetősége és a 

diákönkormányzat áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy szükséges-e módosítani. 

http://www.unk.hu/
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II. Tanuló jogai 

 A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, 

megalázó bánásmódnak ne vessék alá. 

 A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai jogait gyakorolja mindaddig, míg 

ezzel mások jogait nem sérti. 

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

A választás szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 

 A tanuló jogában áll, hogy részt vegyen az osztály és az iskola életének 

alakításában, az iskolagyűléseken, a DÖK ülésein, valamint a szülők 

képviseletével a fogadóórákon és a szülői értekezleteken, s így megismerni 

azt,hogy milyen kérdésekben tartanak igényt véleményére és javaslatára; az 

osztályközösség előtt, az iskolagyűlésen, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek 

az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat.  

 A tanulók (képviseletükben a szülők) joga, hogy a tanév kezdetén az 

osztályfőnökök tájékoztatásából megismerjék a jogaik érvényesítéséhez szükséges 

jogszabályokat, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletéért; a 

tanuló ügyében az érdekképviseleti jog igazolása a diákönkormányzat feladata.  

 Az iskola működése során felmerült egyéni sérelmek orvoslását, az egyeztető 

eljárást a tanuló és pedagógus között a DÖK és a Nevelőtestület által megbízott 

pedagógus(ok) intézik az igazgató részvételével.  

 A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma az iskolagyűlés, 

az évente két alkalommal megtartott iskolagyűlésen kívül minden fontosabb 

esetben rendkívüli iskolagyűlést hívhat össze a DÖK, (ha az osztályok 

kétharmada javasolja) vagy az igazgató (a tantestület javaslatára).  

 A DÖK dönt a tanév során egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról és 

programjáról.  

 A tanulók választhatnak és választhatók az osztály és az iskolai önkormányzat 

valamennyi tisztségére, a tanulmányi eredménytől függetlenül. A választás rendjét 

a diákönkormányzat működési szabályzata határozza meg.  

 

 Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, az osztályok döntése 

nem lehet ellentétes a Házirendben leírtakkal, az osztályok jogosultak valamennyi 

iskolai ügyben javaslattal élni, véleményüket kifejteni.  

 A tanulók jogosultak szeptember folyamán megtudni a tantárgyi 

minimumkövetelményeket; javaslatot tehetnek a magatartás és szorgalom osztályzatokra, 

s azt az osztályfőnök képviseli az osztályozó értekezleten.  

 

 A HHH-s és a programba bevont tanulók az IPR alapján jogosultak a 3 havi árnyalt 

értékelésre és egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozásokon való részvételre. A 

tanuló a tanórán kívüli foglalkozásokon választása szerint vehet részt. 

 A HHH-s és a programba bevont tanulók részvétele az IPR megvalósítása során a 

különböző projektekben a tanórán kívül szervezett programokon önkéntes. Hasonlóan 

önként vesz részt a tanórán kívül szervezett továbbtanulásra felkészítő programokon. 

 

 A tanulónak joga, hogy tanárától tájékoztatást kapjon tanulmányi előmenetelével 

kapcsolatban érdemjegyeivel összefüggő kérdésekről. 

 A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon az őt érintő iskolai ügyekkel kapcsolatban. 

http://www.unk.hu/
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 A tanuló joga, hogy egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez, vagy az 

igazgatósághoz forduljon, kérdéseire választ kapjon. 

 A tanulónak joga van véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni a diákok nagyobb 

közösségét érintő iskolai ügyekkel kapcsolatban. 

 A tanulónak joga van megismerni a házirendet, az iskola pedagógiai programját, 

szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási programját. (helye: iskolai 

könyvtár, igazgatói iroda. Tájékoztatást ad munkaidőben: igazgató vagy 

igazgatóhelyettes). 

 A tanuló joga, hogy részt vegyen tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 A tanuló részt vehet az iskola kulturális életében, tanulmányi versenyeken, pályázatokon. 

 A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, számítógépes termeit, 

sportlétesítményeit. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes 

megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola helyiségeit illetve eszközeit (pl.: 

sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg 

vagy csoportosan használják. 

 A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben, társadalmi juttatásokban részesüljön 

(étkezési támogatás, tankönyvtámogatás). 

 A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához, és jogai gyakorlásához 

szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai gyakorlásához szükséges 

eljárásokról. Joga érvényesülése érdekében fordulhat az iskola vezetőségéhez, a 

diákönkormányzathoz. 

 A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját egy héttel hamarabb 

megismerje, egy napon kettőnél több témazárót ne írjon (Dolgozatnak minősül a nagyobb 

tanegységet átfogó, minimum 45 perces írásbeli számonkérés.) 

 A tanulónak joga, hogy dolgozatát, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá az abban 

elkövetett hibáit legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve megnézhesse. 

 A tanuló joga a digitális naplóban a saját magára vonatkozó bejegyzéseket megtekinteni. 

Jelszó letiltása esetén a  tanuló az ig.h.-től illetve a rendszergazdától kérhet új jelszót. 

 A tanulónak joga, hogy tankönyv támogatási segélyt kérjen. Az erre vonatkozó 

kérvényeket és tájékoztatást a tankönyvfelelős tanár adja. 

 A tanulót megilleti az a jog, hogy a megyei tanulmányi verseny területi, illetve megyei 

fordulóját követő tanítási napon, mentesüljön a számonkérés alól. 

 A tanuló joga, hogy igény szerint hit- és vallásoktatásban részesüljön. Az iskola 

kötelessége, hogy a szerveződő oktatáshoz tantermet biztosítson 

 A tanuló joga, hogy napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön.  

 

 A következő tanévre történő felvétel iránti kérelmet a tanév utolsó hetében 

írásban, az iskola által biztosított űrlapon kell benyújtani, bejelölve az 

étkezések számát és a felügyeletre vonatkozó (időtartam) igényeit. Indokolt 

esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke felvételét.  

 

 A felvétellel kapcsolatos döntés szempontja, ha az igények meghaladják a 

lehetőségeket:  

o aki halmozottan hátrányos helyzetű 

o akinek mindkét szülője dolgozik.  

  napközis, tanulószobai foglalkozások időtartama: a tanítás befejezésétől 16 

óráig.  

 A napközis (tanulószobai) foglalkozásról való mulasztás igazolása:  

http://www.unk.hu/
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o a tanórákról is mulasztóknak nem kell külön igazolás;  

o a napközis (tanulószobai) foglalkozásról való hiányzást a szülőnek 

igazolnia kell;  

 napközis (tanulószobai) foglalkozásról a tanuló csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el (kivétel az iskolában tartott tanórán 

kívüli foglalkozások).  

 Ha a tanuló magatartása a napköziben nem megfelelő, a tanuló a napközis 

nevelő javaslatára a napköziből eltanácsolható. 

 

 

 A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül.  

 

 A tanulók, szülők május 10-ig írásbeli tájékoztatót kapnak arról, hogy 

iskolánkban a következő tanévben milyen szabadon választható tanórai 

foglalkozások lesznek. 

 A tanulónak (szülőnek) május 20-ig az iskola által biztosított űrlapon 

írásban kell jelentkeznie, hogy milyen szabadon választott tantárgy óráin 

kíván részt venni. 

 Ha a tanulót felvették a szabadon választható foglalkozásra, akkor köteles a 

tanév végéig, illetve az utolsó tanítási óra befejezéséig azon részt venni.  

 A tanulónak, szülőnek május 20-ig írásban kell bejelentenie, ha a következő 

tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tantárgy 

foglalkozásain.  

 A tanuló választása alapján vesz részt a témahét, 3 hetet meghaladó projekt 

tanórákon kívüli foglalkozásain. A HHH-s és a programba bevont tanulónak 

joga az IPR rendezvényein, felzárkóztató foglalkozásain, szakköri 

foglalkozásokon részt venni. 

 Vendégtanulói jogviszonnyal kapcsolatos igényt az iskola igazgatójának 

írásban kell bejelenteni.  

 

 A tanulót a fent említett jogok gyakorlása megilleti a beiratkozás évében az első 

tanítási naptól, a tanulói jogviszony fennállásáig. 

III. A tanuló kötelessége 

 A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 

kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, a dolgozatokat 

megírja, a házi feladatait elkészítse. 

  A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon és a választott ( ez a szó eddig nem volt 

benne)tanórán kívüli foglalkozásokon részt vegyen, azok kezdetére pontosan 

megjelenjen. 

  A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend 

előírásait és a létesítményekre vonatkozó szabályokat tartsa be az iskolában és az 

azon kívüli iskolai rendezvényeken. Bármelyik megszegése fegyelmező 

intézkedést von maga után.  

 A tanuló a tanítási órákra köteles magával hozni az ellenőrzőt és a szükséges 

felszereléseket. Amennyiben az utóbbiak hiányában nem tud részt venni az órai 

munkában, szaktanári figyelmeztetésben részesül. 

http://www.unk.hu/
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  A tanuló köteles érdemjegyeit tanári felszólítás nélkül beírni az ellenőrzőbe, és 

aláíratni szüleivel. Az ellenőrző hanyag vezetéséért osztályfőnöki figyelmeztetés 

jár.  

 A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont, ezért lopás 

vagy rongálás esetén ezt a tényt jelzi az ügyeletes tanárnak, vagy az órát tartó 

szaktanárnak. Az iskola területén talált tárgyakat a titkárságon kell leadni.  

 A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola 

alkalmazottainak, tanuló társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.  

 A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és 

haladéktalanul jelentse a másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet.  

 A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, 

balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyeket tanév elején az 

osztályfőnök a tanulók tudomására hoz.  

 A tanuló köteles megjelenni minden iskolai ünnepélyen. -Tanévnyitó, tanévzáró, 

ünnepi megemlékezések, hagyományos iskolai rendezvények.- Ünnepi 

rendezvényeken a lányok sötét szoknyában, nadrágban fehér blúzban, a fiúk 

sötét nadrágban, fehér ingben kötelesek megjelenni. 

 A tanuló kötelessége a hetesi teendők ellátása. 

  Becsengetés után a tanuló köteles az osztályteremben tartózkodni, 

fegyelmezetten várni az órát tartó tanárt.  

 A tanuló a pedagógiai program teljesítéséhez nem szükséges tárgyakat saját 

felelősségére hozhat be az iskolába, ezekért az iskola felelősséget nem vállal. 

Rendkívüli esetben, nagyobb értékű tárgyat (pl. hangszert, sportszert vagy 

nagyobb összeget stb…) az iskolába érkezéskor leadhatja az iskolatitkárnak. A 

leadott tárgyakat az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a leadott 

tárgyakért vállal anyagi felelősséget. 

 Egészséget, közerkölcsöt-közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas 

eszközöket, sajtóterméket tilos az iskolába hozni.  

 A tanuló kötelessége, hogy a tanítási óra zavartalan lefolyása érdekében 

mobiltelefonját kikapcsolva tartsa. Mobiltelefont tanítási óra ill. iskolai 

foglalkozás alatt és a szünetekben bekapcsolva tartani, használni tilos! Egyéb 

elektronikai eszközökre (MP lejátszó) is a mobiltelefonokra vonatkozó 

szabályok érvényesek. Az iskola semmiféle mobiltelefonnal kapcsolatos 

káreseményért (elvesztés, eltűnés, rongálódás, stb.) felelősséget nem vállal, 

illetve ez ügyben vizsgálatot nem folytat. 

 Az iskolába kerékpárral érkező gyermek kerékpárját az udvaron lezárt állapotban 

tárolhatja, lezáratlan kerékpárok eltűnéséért illetve a kerékpárokban keletkezett 

károkért az iskola felelősséget nem vállal. A tanuló kerékpárját csak az iskola 

területén kívül használhatja. 

 A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak 

védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal 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.  

 A tanuló biztonsági okokból köteles az iskolában tartózkodni a tanítási idő 

végéig. Rendkívüli esetben, a szülő vagy az osztályfőnök írásos engedélyével a 

diák elhagyhatja az iskolát.  
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 A tanuló köteles betartani azt az iskolai rendszabályt, miszerint az iskola 

épületébe tilos behozni olyan (szúró, vágó, robbanó) eszközöket, amelyek 

használata veszélyezteti mások és a saját testi épségét.  

 A tanuló köteles betartani azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket tanév elején 

az osztályfőnök ismertet. A rendkívüli helyzetekből adódó balesetveszélyre 

hirdetményeken hívjuk fel a figyelmet.  

 A tanuló kötelessége, hogy az iskola udvarán lévő játszótér játékait 

rendeltetésszerűen használja. 

 A tanuló köteles betartani a közoktatási törvény rendelkezését, miszerint az 

iskola épületében és területén tilos a dohányzás, és egyéb egészségre ártalmas 

szerek fogyasztása. Megszegése törvénysértés, igazgatói intézkedést, illetve 

fegyelmi eljárást von maga után.  

 A nemzeti köznevelési törvény 46.§(1.) bek. c.) pontjának értelmében a tanuló – 

életkorának megfelelően, tanári felügyelettel – köteles közreműködni az iskolai 

környezet rendben tartásában, illetve rendezvények előkészítésében. 

 Az Integrációs Programban részt vevő tanuló kötelessége, hogy a számára előírt 

fejlesztéseken, korrepetálásokon részt vegyen, ellenkező esetben az anyagi 

juttatások (osztálykirándulás, ajándék) megvonhatók. 

 

A tanuló tartsa szem előtt a köznevelési törvény 46.§ (1) h.) pontját: „A tanuló 

kötelessége, hogy megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a 

házirendben foglaltakat. 

 

 

IV. Az iskola munkarendje 

Az iskola épülete tanítási időben 07 órától 18 óráig tart nyitva. 

A tanítás 0800 órakor kezdődik. Az iskolába az első tanítási óra előtt 15 perccel (7 óra 45 

percig) kell beérkezni, hogy legyen idő az első tanítási órára előkészülni. A tanuló reggel 7 

óra 30 perctől veheti igénybe a reggeli ügyeletet. Tanuló a tanterembe reggel 7.30 után mehet 

be, az iskola épületét az utolsó foglalkozásának befejezése előtt csak engedéllyel hagyhatja el. 

A tanuló az iskola területén csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat. 14 óra után csak abban 

az esetben maradhat az iskolában, ha szervezett iskolai programja van (napközi otthon, 

tanulószoba, hitoktatás egyéni felkészítés, tanulmányi verseny, szakkör, előkészítő, 

tömegsport, szabadidős program, stb.) vagy igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait. 

 

Az óraközi szünetek rendje: 

  

1. óra 08.00 – 08.45   1. szünet 8.45-9.00 

2. óra 09.00 – 09.45   2. szünet 9.45-10.00 

3. óra 10.00 – 10.45   3. szünet 10.45-11.00 

4. óra 11.00 – 11.45   4. szünet 11.45-12.00 

5. óra 12.00 – 12.45   5. szünet 12.45-13.00 

6. óra 13.00 – 13.45  

Melléklet: 2013/14-ben tartandó délutáni foglalkozások 

Jelzőcsengetés: becsengetés illetve kicsengetés előtt öt perccel. 

Délutáni foglalkozások: 14.30-tól 18.00-ig.  

A tanítási órák 45 percesek, köztük 15 perc szünet van.  
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Az 1-4. évfolyamon minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs 

testnevelés óra az osztályfőnök tanító legalább 30 perces játékos, egészségfejlesztő 

testmozgást tart tanítványainak.  

 

Szünetekben a tanulók - az időjárástól függően- az iskolaudvarán tartózkodnak. 1. szünetben 

az alsó tagozat mehet ki, a felső bent marad, viszont 3. szünettől a felső is kimehet az udvarra. 

A 2.szünetben minden osztály a törzstermében tízóraizik. 

Az „A” szárny lépcsőházát a felsős, a „B” szárny lépcsőházát az alsós tanulók használhatják. 

A hetes feladatai 

1. Gondoskodik a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra. 

/tiszta tábla, szellőzteti a termet stb., az órát tartó nevelő utasításait végrehajtja / 

2. A szünetben a tanulókat a tanteremből kiküldi. 

3. Tanítási óra előtt gondoskodik a terem rendjéről. 

4. Jelenti a hiányzókat. 

5. Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesíti 

az igazgatóságot. 

6. Az óra végén a táblát letörli, és ellenőrzi a tanterem rendjét, tisztaságát. 

7. A hetesi feladatok elhanyagolása fegyelmi vétségnek minősül.  

 

 

 

 

V. Iskola helyiségei - területeinek használata 

 

Az alsó tagozatosokra érvényes rendelkezések. 

      

A szülő a tanulót az auláig kíséri, kivéve az első osztályosok esetében a kezdeti időszakot 

(első két hét), illetve ha a tanuló egészségi állapota szükségessé teszi a tanteremig történő 

kíséretet. 

    A távozás az iskolából szülői, vagy a szülő által megbízott felelős kísérő felügyeletével 

történhet a tanítás végén, illetve a napközi előírt napirendje szerint. Délután az iskolaotthonos, 

napközis csoportot vezető pedagógus az udvarra kíséri a tanulókat. A szülők a tanulókat az 

udvaron várják. Oktatásszervezési és biztonsági okokból szülő, hozzátartozó az iskola 

épületében kíséret nélkül nem tartózkodhat, rendkívüli sürgős esetben hétköznap 16 óráig 

hívja az 552-060 számon a titkárságot. 

A busszal utazó iskolaotthonos és napközis gyermekek a kísérésükkel megbízott nevelő 

felügyeletével együtt mennek a buszmegállóhoz a délutáni foglalkozásokat követően. 

 

Tanterem 
 

Tanuló becsengetés előtti jelzőcsengetéskor a törzstermébe vonul és előkészül az órára. 

Szaktanterembe a szaktanár engedélyével lehet bemenni. Minden osztály felelős a 

törzsterméért és azért a teremért, amelyikben az órája van. A törzsterem díszítéséért a kijelölt 

osztály a felelős. A berendezés rongálása szigorúan tilos! Rongálásért a tanuló illetve 

gondviselője anyagi felelősséggel tartozik. A rongálást elkövető tanuló ellen fegyelmi eljárás 

kezdeményezhető. Bármilyen rongálást jelenteni kell az osztályfőnöknek.  A szertárban csak a 

szertáros tartózkodhat szaktanári felügyelet mellett, és csak az előkészített vagy megbeszélt 
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eszközhöz vagy anyaghoz nyúlhat. A tanítási idő alatt a tanuló csak az osztályfőnök, az órát 

tartó tanár vagy az igazgató engedélyével és szülői felügyelettel hagyhatja el az iskolát. A 

szülő előzetes írásbeli kérelmére az osztályfőnök egyedül is haza engedheti a tanulót 

előzetesen megbeszélt orvosi vizsgálat, tanulmányi, sportverseny, stb… céljából. 

 

Ebédlő 

 

Ebédelés az étkezési szokásokat betartva, kulturáltan történik. A tanulóknak lehetőségük van 

arra, hogy az iskolai ebédlőben étkezzenek. A menzát igénylő tanulók az ebédlőben a 

menzaügyeletes nevelő felügyeletével étkezhetnek, az ebédlő ajtaján kifüggesztett 

időpontban. Alsó tagozatos tanuló tanítói kísérettel, felső tagozatos tanuló az aulában ügyelő 

nevelő engedélyével a 2. szünetben mehet be az ebédlőbe tízóraizni. A 2. szünetben az 

ebédlőben történő tízóraizásban a pedagógiai asszisztens segédkezik. 

Az ebédidő 12.00-tól 14.30-ig tart. Az ebédbefizetés az Iskola ajtajára kifüggesztett kiírás 

szerinti napokon és időben történik az önkormányzat által meghatározott módon és helyen az 

óvoda erre kijelölt helyiségében. Betegség esetén a másnapi ebéd lemondása ugyanitt naponta 

13 00 óráig lehetséges. A hiányzást követően a bejelentést követő napon lehet először étkezni. 

A térítési díj pénzbeli visszafizetését a gazdasági központnál lehet kérelmezni, vagy a 

következő hónapban jóváírják. 

 

Könyvtár 

 

Az iskolai könyvtár a tanév rendje szerint működik. Az iskolai könyvtár tanítási időben áll a 

tanulók rendelkezésére. Használatának szabályairól a tanulók a könyvtárba való 

beiratkozáskor értesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak. A kölcsönzött könyveket az utolsó 

tanítási napig vissza kell juttatni a könyvtárba. A kölcsönzött könyvek vissza nem hozatala 

könyvtár rongálásnak minősül, melyért a szülő anyagi felelősséggel tartozik 

.Tornaterem 

 

A tanulók a tornatermet délelőtti és délutáni foglalkozásokon csak felügyelettel használhatják 

 Sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, 

melegítő) kell viselniük; 

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

fülbevalót, testékszert. A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozáson a sportudvart csak 

felügyelettel használják. 

 

Iskola titkársága 

 

Az iskola titkársága tanítási napokon a szünetben áll a tanulók rendelkezésére. Egyéb 

időpontokban a titkárságon a tanulók és az iskola adminisztratív ügyeit intézik.  

 

 

 

Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 

 

Az iskolában a délelőtti tanulási időben portaszolgálat működik, amely segíti az iskolai 

munkát, az iskolába érkezők eligazodását, valamint a vagyonvédelmet. Idegenek számára a 

nyitva tartás ideje alatt lehetséges a belépés az iskolába. Délelőtt az iskola ajtaja zárva van, az 
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érkezőket a portás engedi be, a belépési szándékot az iskola Kossuth úti vagy a Kárpát úti 

bejáratánál levő csengővel lehet jelezni. Bármilyen hivatalos ügy intézője köteles 

bejelentkezni a portán. A portás felírja a nevét, látogatása célját, a belépés és a kilépés 

időpontját,  majd felkíséri az érkezőt, megvárja és végül kikíséri a kapun. 

 

 Az igazgató engedélye alapján az épület szombaton és vasárnap is nyitva tartható iskolai 

vagy egyéb hivatalos rendezvény miatt. Írásban rögzített megállapodás alapján, bérleti díj 

ellenében, az iskolai tantermek, tornaterem – az iskolai munkát nem akadályozva – bérbe 

adhatók. A bérlő felel a helyiség állagának megóvásáért, a berendezési tárgyakért, valamint a 

tűzvédelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáért. Az iskola helyiségeiben, 

területén, párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, 

továbbá az alatt az idő alatt, amíg az iskola a tanulók felügyeletét ellátja, párt vagy párthoz 

kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.  Az 

iskola helyiségeiben csak olyan plakát vagy reklámcélú hirdetés tehető ki, amely az 

egészséges életmóddal, környezetvédelemmel, illetve kulturális tevékenységekkel függ össze. 

Külső személy ezen szempontok figyelembevételével és az igazgató engedélyével helyezhet 

el plakátot az intézményben. Az engedélyezett hirdetést, plakátot az iskola bélyegzőjével kell 

ellátni.  

 

VI. A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK ÉS MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA  

 

 

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

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni. 

 A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, azon túl orvosi 

igazolás szükséges. A tanuló betegsége esetén a szülő köteles a mulasztás első napján 

az osztályfőnököt értesíteni. A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt a 

szülő írásban kérheti. Az engedély megadásáról az igazgató dönt. A döntés során 

figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi 

mulasztásainak mennyiségét és azok okait, valamint az osztályfőnök véleményét. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 

250 órát, ill. egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanítási év végén 

nem osztályozható. Kérésre a nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozóvizsgát 

tehet.  A nevelőtestület megtagadhatja az osztályozó vizsga letételét ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanítási órát. 

 Amennyiben a tanuló sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az iskolát 

képviseli, távolmaradása nem számít mulasztásnak.  

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

hiányzást követő öt tanítási napon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek. 

 A gyógytestnevelésről, történő hiányzás tanórai hiányzásnak minősül. A tanítási óráról 

késő tanulót felelősségre kell vonni. Három késés után az osztályfőnöknek értesítenie 

kell a szülőt.. A tanuló tanóráról történő késései a digitális naplóban összeadódnak. 

 

 

 

 
Oktatási 

intézmény 

Szülő Gyermekjóléti  

szolgálat 

Gyámhatóság, jegyző 
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első 
igazolatlan 

óra 

Közoktatási törvény a hiányzásokról 20. § 

2.)    Ha a távolmaradást nem igazolják, a 

mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a 

szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történt igazolatlan 

mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni 

a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, az iskola a 

gyermekjóléti szolgálat közreműködését 

igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

  

10 óra 
igazolatlan 

mulasztás 

  Ha a gyermek nem teljesíti 

tankötelezettségét és 

összegyűlik 10 igazolatlan 

órája, a jegyzői gyámhatóság 

első lépésként – az iskola 

jelzése nyomán – 

figyelmezteti a szülőt arra, 

hogy a tankötelezettség 

további nem teljesítése a 

gyermek védelembe vételét és 

ezzel egyidejűleg az 

iskoláztatási támogatás 

felfüggesztését vonhatja maga 

után./kormany.hu/ 

30 óra 
igazolatlan 

mulasztás 

 Közoktatási törvény a 

hiányzásokról 20. § 

4.)    Ha a tanköteles 

tanuló igazolatlan 

mulasztása egy tanítási 

évben eléri a harminc órát, 

az iskola ismételten 

tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, 

amely közreműködik a 

tanuló szülőjének az 

értesítésében.  

 

50 óra 
igazolatlan 

mulasztás 

  Amennyiben a gyermek 

továbbra sem teljesíti 

tankötelezettségét és 50 

igazolatlan órája összegyűlik, 

a jegyzői gyámhatóság – az 

iskola jelzése alapján – 

felfüggeszti az iskoláztatási 

támogatást. A jegyzői 

gyámhatóságnak e körben 

mérlegelési lehetősége 

nincsen. Az 50 igazolatlan óra 

automatikusan az iskoláztatási 

támogatás felfüggesztésével 

jár./kormany.hu/ 

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
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 Azt a tanulót részesítjük jutalomban, aki képességéhez mérten: 

o példamutató magatartást tanúsít, vagy 

o folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy  

o az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

o iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

o bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez. 

 

 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret, 

o osztályfőnöki dicséret, 

o igazgatói dicséret, 

o nevelőtestületi dicséret. 

 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók 

a tanév végén 

o szaktárgyi teljesítményért, 

o példamutató magatartásért, 

o kiemelkedő szorgalomért, 

o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 

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

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át. 

 

 Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

 Az iskolán kívül versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

 

Az iskolai büntetések, elmarasztalások formái  

 

 Azt a tanulót, aki  

o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

o a házirend előírásait megszegi, vagy 

o igazolatlanul mulaszt, vagy 

o bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

 

o Az iskolai büntetések formái:: szaktanári figyelmeztetés; 

o napközis nevelői figyelmeztetés; 

o osztályfőnöki figyelmeztetés; 

o osztályfőnöki intés; 
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o osztályfőnöki megrovás; 

o igazgatói figyelmeztetés; 

o igazgatói intés; 

o igazgatói megrovás; 

o tantestületi figyelmeztetés; 

o tantestületi intés; 

o tantestületi megrovás. 

Ügyeletes nevelő szünetben történt renitens viselkedésért adhat ügyeletes nevelői 

figyelmeztetést. 

 

Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső 

szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi 

büntetésben részesülhet. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az 

alábbiak: 

Fegyelmező intézkedés: 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés: 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi vétség alapján. Javaslatot tehet rá az 

osztályban tanító szaktanár is. 

 Szaktanári figyelmeztetés 

 ügyeletes tanári 

 Igazgatói figyelmeztetés. 

 írásbeli intés: 

 Osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, 

figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a 

tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. 

 Igazgatói intő. 

Fegyelmi büntetés: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 egyéb: áthelyezés másik tanulócsoportba, sajátos munkarend szerinti 

foglalkoztatás (pl.: étkezés időpontjának kijelölése, személyre szóló 

iskolai foglalkoztatás) 

Fegyelmező intézkedést a szaktanár, az osztályfőnök, az igazgató, fegyelmi 

büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz fegyelmi eljárás során. 

Az iskola – az iskola szülői közössége és az iskolai diákönkormányzat közös 

kezdeményezésére – biztosítja a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző 

egyeztető eljárást.  

 Az egyeztető eljárás célja: a kötelességszegéshez elvezető események 

feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett 

közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 Az egyeztető eljárás rendje: 

 A kötelességszegő tanuló – kiskorú esetén a szülő – a fegyelmi 

eljárás megindításáról szóló értesítés kézhez vételétől számított 5 
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tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás 

lefolytatását, abban az esetben, ha a sértett tanuló is egyetért azzal. 

 Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztető eljárás során 

megállapodott a sérelem orvoslásában, közös megegyezésükre a 

fegyelmi eljárás, a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra felfüggesztésre kerül. Ha a felfüggesztés 

ideje alatt a sértett – kiskorú esetén a szülő – nem kéri a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárás megszűnik. 

 A sérelem orvoslására a felek között írásbeli megállapodást kell 

kötni. 

 A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az egyeztető eljárás 

lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a kérés intézménybe történő 

megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezet eredményre.  
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős személyek: 

 Az igazgató vagy helyettese 

 Az igazgató által megbízott személyek 

 Az iskola szülői közösségének képviselője 

 Az iskolai diákönkormányzat képviselője 

 Az iskola gyermekvédelmi felelőse 

 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 
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Fegyelmi eljárás 
 

Kirívóan súlyos viselkedés, vagy a kötelességek rendszeres és tudatos megszegése esetén az 

Oktatási törvényben előírtaknak megfelelően fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi 

eljárást egy békítő tárgyalás előzi meg, melynek során, ha a tanuló megbánást tanúsít, és 

későbbi viselkedésével ezt bizonyítja is, az igazgató döntése alapján el lehet tekinteni a 

fegyelmi eljárás megtartásától.  

Az eljárásrendet az SZMSZ szabályozza. Értékrendünk szerint súlyos fegyelemsértésnek 

minősül, s már első esetben is súlyos büntetéssel, vagy fegyelmi eljárással büntethető 

- közösséget sértő kifejezések, illetve kirívóan csúnya káromkodás tudatos 

használata, 

- lopás és nagy kárt okozó szándékos rongálás, testi sértés, 

- az iskolában, iskolai rendezvény előtt és alatt bármilyen csekély mértékű szeszes 

ital fogyasztása és a dohányzás, 

- kábítószerrel való bármiféle tudatos kapcsolat, 

- az iskola, illetve iskolai és iskolán kívüli programokon, külföldi és belföldi utakon 

az osztály, vagy csoport engedély nélküli elhagyása (az eset súlyosságának 

figyelembe vételével), 

- az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tanúsított megbotránkoztató viselkedés, 

- mások bántalmazása, megfélemlítése és megalázása, 

- több napos igazolatlan hiányzás. 
 

A fegyelmi eljárás során adható büntetési fokozatok 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése 

- átirányítás a tankerület másik iskolájába 
 

- a tanulót a fegyelmi eljárás során szülője, gondviselője vagy megbízottja képviselhesse, 

- a fegyelmi bizottság tagjai között szerepeljen az iskola igazgatója, az intézményegység-

vezető, az osztályfőnök, a diákönkormányzat képviselője, valamint az iskola 

gyermekvédelmi felelőse. 

 
 

   

Annál a tanulónál, akinek  osztályfőnöki figyelmeztetője van, az osztályfőnök 

mérlegelheti annak lehetőségét, hogy nem vehet részt az osztályközösséget megmozgató 

rendezvényeken, iskolai szervezésű táborokban. 

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

 

 

VIII. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról az osztályfőnökök folyamatosan, az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább két alkalommal, 

o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  
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o az aulában illetve az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblán, iskolarádión, 

honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja. 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban és legalább havonta a tájékoztató füzeten keresztül írásban 

tájékoztatják. A tájékoztató füzet bejegyzéseit csak a pedagógus javíthatja, helyesbítheti. 

 A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői szervezethez 

fordulhatnak.  

 A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy az iskolai szülői szervezettel, amelyre 30 napon belül 

választ kell kapniuk. 

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

az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein, iskola igazgatója: 

o a szülői szervezet (munkaközösség) választmányi ülésén tanévenként két 

alkalommal 

o az aulában illetve az iskola folyosóin elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

folyamatosan tájékoztatja, 

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

o szóban, 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadóóráin, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

o írásban a tájékoztató füzetben, az 1-2 évfolyamon félévi és a tanév végi értékelő 

lapokon, 

o HHH-s tanulók szüleit a negyedévenkénti árnyalt értékelések során 

o a digitális naplóban 

 A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

 A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, 

az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői szervezethez fordulhatnak. 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, 

nevelőivel vagy az iskolai szülői szervezettel, melyre 30 napon belül választ kell 

kapniuk. 

IX. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 
díjazás szabályai 

 A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába 

került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz 

kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötõdõ feladatok 

teljesítésekor. 
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 A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 

 Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – 

kérelemre- a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett 

a jogviszony megszűnésekor visszaadni. 

 Az első pontban meghatározott esetben a tanuló megfelelő díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló – 14. életévét be nem töltő tanuló esetén szülője 

egyetértésével – és a nevelési –oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog 

átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák 

keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében 

elkészített dolgok vagyoni jogának átruházásának esetén a megfelelő díjazást a teljes 

oktatási folyamatban résztvevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény 

(nyereség) terhére kell megállapítani. 

 

 

 

X. Egyéb szabályok, rendelkezések 

 
1. A tanuló köteles ellenőrzőjét és minden szükséges felszerelését magával hozni. 

2. Köteles a kapott érdemjegyet beírni,  szülővel vagy gondviselővel aláíratni. 

3. Az órákra köteles készülni, és az írásbeli házi feladatot elkészíteni. 

4. Amennyiben az iskolában csak diákporta szolgálat működik, a diák pótolni köteles 

azoknak a tanóráknak az anyagát, melyeken a porta szolgálat miatt nem vett részt, 

hiányzására a későbbiekben nem hivatkozhat.  

5. Ápoltan, megfelelő ruházatban és hajviselettel kell az iskolában megjelenni. A tanuló 

ruházata, hajviselete, külleme méltó legyen az iskolai munkához. Nem méltó az 

iskolához és a tanulók életkorához sem a tetoválás, testfestés és testékszer használata, 

valamint a hajfestés, smink viselete. Az iskolában tiszta, ápolt külsővel a helyhez, 

alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, ne keltsen 

megütközést. 

6. A tanuló azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült. Ezt követően az iskola felnőtt 

dolgozója (pedagógus vagy iskolatitkár) a lehető legrövidebb időn belül értesíti a 

tanuló szülőjét, vagy ha ez eredménytelen, gondoskodik a gyermek orvosi ellátásáról. 

7. Az iskolában –az időjárástól függően- váltócipő használata kötelezől.okt.15 

8. A tanuló tízóraiját a tantermében, a napközis az ebédlőben fogyaszthatja el.  

9. Az iskolában reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári 

ügyelet működik. A tanári ügyelet 13 óráig tart. Az ügyeletes nevelő a rábízott 

épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, 

tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrzi és felügyeli. 

10. Az iskolában egyidejűleg 7 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes 

nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki: 

 Udvar 3 fő ( 2 tanító és 1 tanár) 

 Földszint és aula: 2 fő ( 1 tanító a B-szárnyban és 1 tanár az A szárnyban) 

 I. –II. emelet : 2 fő (  1 tanító a B szárnyban és 1 tanár az A szárnyban) 

 Ebédlői ügyelet tízórai szünetben: 1 fő az aulában ügyelő tanár a felsősek 

tízóraizásához.  

11. Menza: 5. órában 1 fő, 6. órában 1 fő   
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12. Tankönyvtámogatás 

A tankönyvek megvásárlásánál az intézmény igény szerint (egyedi elbírálás alapján) 

kölcsönzési lehetőséget biztosít azon rászoruló tanulók részére, akik nem jogosultak az 

ingyenes tankönyvellátásra. Az iskola biztosítja a törvény által előírt esetekben az 

ingyenes tankönyvellátást 

- az iskola könyvtárából történő kölcsönzéssel, 

- a napköziben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevételével, 

- tanulónak saját használatra átadott tankönyvekkel. 

13.A tankönyvrendelés szabályai  

A tankönyvrendelést az igazgató által megbízott tankönyvfelelős végzi, aki a hivatalos 

tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvekből állítja össze az éves tankönyvrendelést.   

 A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján, a szakmai munkaközösségek 

választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket, a Szülői Szervezet (SZSZ)/ Szülői 

Munkaközösség (SZM) véleményét is figyelembe véve.  

 

Záradék 
1. Véleményalkotás tekintetében a tanulók nagyobb közösségének számít a mindenkori 

tanulólétszám több mint 50 % - a, 

 

2. Jelen házirend 2013. szeptember 1-jétől lép hatályba. 

 

3. A házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület több mint 50 %-a, a tanulók 

nagyobb  közössége, a diákönkormányzat és az iskolaszék. A házirend bármikor 

módosítható, a megfelelő eljárás betartása mellett. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Etikai Kódex 

2. sz. melléklet: A tanulói ügyelet szabályzata 

3. sz. melléklet: Házirend a napközis/tanulószobai foglalkozások idejére 

4. sz. melléklet: Az informatika terem használatának rendje 

5. sz. melléklet: A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
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1. sz. melléklet 

ETIKAI KÓDEX 
 

1. Az iskola épületén belül és kívül köszönünk tanárainknak, az iskola dolgozóinak és 

társainknak. 

 

2. Az iskolában dolgozókkal és diáktársainkkal legyünk figyelmesek és viselkedjünk 

tisztelettudóan. 

 

3. A kulturált viselkedés írott és íratlan szabályait mindenhol tartsuk be. (Csúnya, 

ízléstelen kifejezéseket ne használjunk, érzelmeinket diszkrét formában nyilvánítsuk 

ki.) 

 

4. Elvárás tanulóinkkal szemben, hogy az iskolai foglalkozásokon a tananyag 

feldolgozásában aktívan részt vegyenek, ha óra közben kérdezni, vagy felelni akarnak, 

azt kézfelnyújtással jelezzék, közbeszólással a tanítás menetét ne zavarják  

 

5. Az iskolában elvárás a tiszta, ápolt, kulturált külső, a helyhez és alkalomhoz illő 

ruházat.  

 

6. Az iskolai ünnepségeken sötét nadrág, szoknya és fehér ing, blúz az elvárt öltözet 

 

7. Vigyázzunk egymás és magunk testi épségére. (Az épületen belül ne rohangáljunk, 

balesetet okozó tárgyakat ne vigyünk magunkkal.) 

 

8. Vigyázzunk iskolánk tisztaságára, rendjére. Óvjuk az intézmény berendezési tárgyait, 

eszközeit. Az általunk okozott károkat meg kell térítenünk. (Az iskola helységeit 

rendeltetésüknek megfelelően használjuk, ne szemeteljünk, a kölcsön kért eszközöket 

pl. könyveket vigyük vissza!) 

 

9. Az iskolában TILOS dohányozni, alkoholt fogyasztani, kábítószerezni. 

 

10. Az iskolán kívüli magatartásunkkal öregbítsük iskolánk jó hírnevét. 
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          2. sz. melléklet 

 

 

A TANULÓI ÜGYELET SZABÁLYZATA 
 

 

 

1. Az ügyeletes nevelők mellett diákok teljesítenek ügyeletesi szolgálatot. 

2. Az ügyeletesi feladatok ellátását a mindenkori 6.- 7.-8. osztály végzi.  

3. Az ügyeletesek hetente váltják egymást, 2 fő az aulában és földszinten és 2 fő az első 

és második emeleten. 

4. Az ügyeletesi feladatok fél 8-kor kezdődnek és az 5. óra végéig tartanak. A tízórai 

szünetben az ügyeletes tanulók mentesülnek a feladatvégzés alól. 

 

Feladataik: 

 

1. Szünetben segítenek az ügyeletes nevelőknek a rend fenntartásában és kiküldik a 

tanulókat az udvarra. Ellenőrzik a rendet a mellékhelységekben is. 

2. A jelzőcsengetés és becsengetés között, amikor nincs ügyeletes nevelő a folyosón, az 

ügyeletes diákok ügyelnek arra, hogy minden tanuló a teremben tartózkodjon. 

3. Tanítás végén ellenőrzik a termek rendjét és bezárják az ajtókat. 

4. A földszinti ügyeletes fél nyolc és nyolc között az aulában tartózkodik, fogadja az 

érkező gyerekeket, felkéri őket a cipőjük letakarítására és azokat a szülőket, akiknek 

az iskolában elintéznivalójuk van, felkísérik a titkárságra. 

5. Amennyiben olyan tanulóval találkoznak, aki nem teljesíti kérésüket, ezzel megszegik 

a házirendben foglaltakat, kötelesek ezt jelezni az ügyeletes nevelőnek, illetve az 

osztályfőnöküknek. 

6. Kötelességeik közt szerepel a példamutató magatartás is, ügyeletesi feladatok 

teljesítésére hivatkozva semmilyen körülmények között sem bántalmazhatják a 

tanulótársaikat, konfliktusukat az ügyeletes nevelőknek kell jelezniük.  
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          3. sz. melléklet 

 
HÁZIREND  

A NAPKÖZIS/TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK IDEJÉRE 
 

A napközi és a tanulószoba célja, hogy a család nevelőmunkájára építve gondoskodjék a 

tanuló nevelését elősegítő, hasznos, sokirányú délutáni foglalkoztatásról. Ehhez a munkához 

kérjük az alábbi szabályok betartását: 

1. Az Iskolai Házirend a délutáni foglalkozásokon is kötelező érvényű. 

2. A napköziből való távolmaradást is a Házirend szerint kell igazolni. 

3. A délutáni tanóra védett időszak. A tanóráról való rendszeres távolmaradás csak 

igazgatói engedéllyel lehetséges. A védett tanóráról –alkalmanként, indokolt esetben - 

a szülő írásbeli vagy személyes kérésére kaphat a tanuló felmentést. A zavartalan 

munkavégzés érdekében a szülő a tanóra kezdete előtt vigye el gyermekét. 

4. Az a tanuló, aki a napközis tanulási időszakban egyéb foglalkozáson (szakkör, 

művészet,sport, fejlesztés, gyógytestnevelés…) vesz részt, házi feladatát otthon köteles 

elkészíteni.  

5. A napközis csoport munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik (legkorábban  

     1145-kor) és 1600 óráig tart az alábbi napirend szerint: 

o Gyülekező 

o Ebéd 

o Ebéd utáni szabadfoglalkozás (játék, sport, könyvtárlátogatás,…) 

o 13 50 – 14 00-ig előkészületek a tanuláshoz 

o 14 00 – 15 00-ig tanóra. (1-2. évfolyam) 

14 00 – 15 30-ig tanóra. (3-8. évfolyam). 

o 15 00 ill. 15 30 uzsonna az ebédlőben, majd szabadfoglalkozás. 

o 1545 – 1600-ig összepakolás, rendrakás, a szülők érkezése a gyermekekért. 

6. A szülők írásos kérelme alapján 16.00 -16.30-ig ügyelet szervezhető. 

7. Étkezéssel kapcsolatos szabályok 

o A térítési díjak befizetésének rendjéről a szülők a tanév kezdetén írásbeli 

tájékoztatást kapnak.  

o Az ebédlőben csak tanári felügyelet mellett lehet tartózkodni. 

o A kulturált étkezés szabályainak betartását minden tanulótól elvárjuk. 

8.  A balesetek megelőzése érdekében a tanulók az iskolai játszóteret csak 

rendeltetésszerűen, tanári felügyelet mellett használhatják. 

9. A magatartás és szorgalom jegyek megállapításánál az osztályfőnök a napközis nevelő 

véleményét is figyelembe veszi. 
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4. sz. melléklet 

AZ INFORMATIKA-TEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

A teremben található nagy értékű gépek, berendezések, programok megóvása, hosszú távú 

használhatósága céljából az alábbi szabályokat kötelező betartani: 

1. Csak tanári felügyelet mellett, utcai, udvari használatra igénybe nem vett cipőben 

(papucs, benti cipő stb.) lehet belépni. 

2. Csak a tanórához szorosan kapcsolódó eszközök, tárgyak (íróeszköz, füzet, 

tankönyv) vihetők be. A bevitt dolgok (mérete, anyaga stb.) nem veszélyeztethetik a 

teremben található számítógépek és tartozékaik épségét, használhatóságát. 

3. A terembe enni- és innivalót bevinni szigorúan tilos. 

4. Fokozottan fegyelmezett magatartás kötelező. (Szaladgálás, lökdösődés, 

hangoskodás, stb. tilos.) 

5. Programok (fájlok, mappák) törlése, telepítése szigorúan tilos. 

6. A gépek szoftver és hardver beállításait tanulók nem, vagy csak kifejezett tanári 

kérés, engedély esetén változtathatják meg. (képernyővédő, háttér, hangszóró és 

fülhallgató csatlakozók helye stb.) Amennyiben az órán változtatás történik az 

alapbeállításokon, úgy azt az óra végén vissza kell állítani. 

7. Ismeretlen, vagy az aktuálisan futtatott programhoz nem illő ablakok, hibaüzenetek 

megjelenése esetén az órát felügyelő tanárnak szólni kell még akkor is, ha tudjuk, 

hogy mit kell tenni az adott esetben. 

8. A tanulók a saját maguk által készített fájlokat hazavihetik, elküldhetik e-mailben. A 

másolást, küldést csak tanár végezheti vagy engedélyezheti. 

9. A gépterembe csak azok léphetnek be, akik a használatára vonatkozó szabályokat 

megismerték és elfogadták. 

10. A fentiek megszegése házirendben megfogalmazottak szerint fegyelmi vétségnek 

számít. 
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A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 

 

1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

- osztályozó vizsga, 

- pótló vizsga, 

- javítóvizsga. 

 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, 

és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból 

elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné. 

 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – 

elégtelen osztályzatot kapott. 

 

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 

 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

közölni kell. 

 

7. Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.  

 

 

 

 

 

 

8. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és 

gyakorlat  

 
 

GYAKORLATI 

Testnevelés és 

sport 

 
 

GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv  ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel 

és gyakorlat  

 
 GYAKORLATI 

Testnevelés és 

sport 

  GYAKORLATI 
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