
 

 

HÁZIREND 

Átdolgozva: 2021.  január 18. 



2 
 

Tartalom 

1 BEVEZETÉS ....................................................................................................................................... 4 

1.1 A házirend célja és feladata ..................................................................................................... 4 

1.2 A házirend időbeli és térbeli hatálya ....................................................................................... 5 

1.3 A házirend nyilvánossága ........................................................................................................ 5 

2 MŰKÖDÉS RENDJE ........................................................................................................................... 5 

2.1 Az intézmény munkarendje ..................................................................................................... 5 

2.2 A kötelező órákat a tanulók az órarendjük szerint, az alábbi munkarendben kötelesek 

teljesíteni: ............................................................................................................................................ 6 

2.3 Egyéb foglalkozások rendje ..................................................................................................... 7 

2.4 Tantermek használatának szabályai ........................................................................................ 8 

2.5 Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja ......................................................... 9 

3 TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK ........................................................................................ 9 

3.1 Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok ................................... 9 

3.2 Óvó-védő intézkedések ......................................................................................................... 10 

3.3 Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények ........................................ 10 

3.4 Térítési díjakkal és tandíjjal kapcsolatos szabályozás ........................................................... 11 

3.5 Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai .............................................................................. 11 

3.6 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások .... 12 

3.6.1 Mulasztások és azok igazolása ...................................................................................... 12 

3.6.2 A késések és azok igazolása .......................................................................................... 13 

3.7 Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja és határideje ............................... 14 

4 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS 

ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ...................................................................................................................... 15 

4.1 A tanulók jutalmazásának elvei és formái ............................................................................. 15 

4.2 A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei ................................................ 18 

4.3 Az egyes büntetési fokozatok kirovási sorrendje és a kirovás okai....................................... 18 

4.4 Vétkes és súlyos kötelességszegés ........................................................................................ 20 

5 A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI ............................................................................................ 21 

5.1 A tanulók jogai ...................................................................................................................... 21 

5.1.1 A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása . 21 

5.2 A tanulók kötelességei ........................................................................................................... 24 

5.3 Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok.......................................................................... 25 

6 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK ............................ 25 

6.1 Az egészséges táplálkozás ..................................................................................................... 25 



3 
 

6.2 Mindennapos testnevelés, testmozgás ................................................................................. 26 

6.3 A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése ....................................................................................... 26 

6.4 A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése ....................................................................... 26 

6.5 Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás ................................................................................ 26 

6.6 Személyi higiénia .................................................................................................................. 26 

7 MELLÉKLETEK ................................................................................................................................. 27 

7.1 II. számú mellékle A tanulószobai  és napközis foglalkozások rendje.................................. 27 

7.2       A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje .............................................. 27 

7.3      A számítástechnika terem használati rendje ....................................................................... 27 

7.4      A tornaterem és sportálya használati rendje : ..................................................................... 27 

7.5     Az ebédlő használatának rendje .......................................................................................... 28 

7.6    A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ........................................................ 28 

8 FÜGGELÉK Jogszabályi háttér ........................................................................................................ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1 BEVEZETÉS 

 Külső szabályzók: 

Hatályos jogszabályok ( függelékben) 

Belső szabályozók: 

A házirendben figyelembevételre kerülnek az intézmény működését, tevékenységét 

meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

 Szakmai alapdokumentum  

 Pedagógiai program  

 Szervezeti és működési szabályzat 

 

1.1 A házirend célja és feladata 

A házirend célja, hogy a tanulók, a szülők, az iskola dolgozói és az iskolával jogviszonyban 

nem lévő, de az intézmény létesítményeit jogszerűen használó személyek számára rögzítse a 

tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módját és az iskola munkarendjével kapcsolatos 

rendelkezéseket. Az itt szereplő előírások feladata, hogy biztosítsák az iskola törvényes 

működését, a nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, és segítsék az iskola közösségi 

életének megszervezését. 

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. Az intézmény belső működését a pedagógiai 

programmal és a szervezeti és működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt 

határozza meg.  

A házirend elkészítéséért az iskola intézményvezetője felelős, elfogadása az irányadó ágazati 

jogszabályok értelmében a nevelőtestület jogköre. 
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1.2 A házirend időbeli és térbeli hatálya 

Kötelező hatályú minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és 

alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a 

tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és 

az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem állókra is. 

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett 

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

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

Betartása mindenki számára kötelező, megszegése a házirendben és a szervezeti és működési 

szabályzatban foglalt szankciókat (fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések) vonja maga 

után. 

A gyermek, a tanuló és szüleik (képviselőjük) a döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel 

és az intézkedések elmaradásával kapcsolatban a tudomásra jutástól számított 15 napon belül 

eljárást kezdeményezhetnek. 

1.3 A házirend nyilvánossága 

A házirendet az intézmény honlapján hozzuk nyilvánosságra. Rendelkezésre bocsátjuk a 

könyvtár számára is. 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni. 

2 MŰKÖDÉS RENDJE 

2.1 Az intézmény munkarendje 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától 17 óráig van nyitva.  

Ebben az időszakban látjuk el a gyermekek felügyeletét. Hivatalos ügyek intézése 8-16 óra  

között történik. Tanítási szünetekben az előzetes tájékoztatás szerint lehet ügyeket intézni. 

A tornaterem nyitvatartása igény szerint történik, igazgatói engedély alapján. 

Reggel 7-7.30 között időjárástól függően vagy az udvaron, vagy a kijelölt tanteremben az 

ügyeletes felnőttel tartózkodhatnak a tanulók. 

7.30-7.45 között sorakozó az udvaron, majd csengetéskor az osztályterembe indulnak a tanulók. 
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Minden tanuló köteles az aznapi első tanórája előtt 15 perccel megjelenni. 

A 2. óra utáni szünet a tízórai szünet, ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek osztályfőnökük 

vagy egy pedagógus felügyelete mellett. 

A 3. és 4. óra utáni szünetekben az udvaron kell tartózkodni, rossz idő esetén az ügyeletes 

nevelők döntése alapján a folyosókon maradhatnak a tanulók. 

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

osztályfőnöke és a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben 

az iskolából való távozásra az osztályfőnök adhat engedélyt. 

2.2  A kötelező órákat a tanulók az órarendjük szerint, az alábbi munkarendben 

kötelesek teljesíteni: 

Tanítási óra 

sorszáma 

A 

tanóra időtartama 

A tanóra 

kezdő és befejező 

időpontja 

(Csengetési rend) 

A tanórát követő 

szünet időtartama 

0. 45 perc 7.10-7.55 5  

1. 45 perc 8.00 - 8.45 5 

2. 45 perc 8.50 - 9.35 15 

3. 45 perc 9.50 - 10.35 15 

4. 45 perc 10.50 - 11.35 10 

5. 45 perc 11.45 - 12.30 5 

6. 45 perc 12.35 - 13.20 - 

7. 45 perc 13.20-14.05 - 

8. 45 perc 14.05-14.50 - 

9. 45 perc 14.50-15.35 - 
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A menzai és napközis étkeztetés ideje az ebédlőben: 12.00-14.30 között felnőtt felügyelettel 

zajlik. Az egyes tanulók órarendjük szerint biztosított időpontokban csatlakozhatnak az 

ebédelni induló csoportokhoz. 

 Az iskolaigazgató  rendkívül indokolt esetekben rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.  

2.3 Egyéb foglalkozások rendje 

A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson. 

Az egyéb foglalkozások formái: 

- rendszeres elfoglaltságok pl.: napközi, tanulószoba, fejlesztő és rehabilitációs foglalkozások, 

szakkör, sportkör, énekkar, tehetséggondozás, felzárkóztató foglalkozás 

- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum-, színház-, 

mozilátogatás. 

A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli 

foglalkozásoknak, valamint iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. 

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a 

jelentkezési lehetőséget az iskola - a jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához 

hasonlóan biztosítja. 

Az iskola akkor köteles megszervezni és biztosítani a kezdeményezett foglalkozás működését, 

ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 8  főt. 

A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott 

tanévben kötelező, ha arra a tanuló jelentkezett. Ettől csak igazgatói engedéllyel lehet eltérni. 

A rendszeres tanórán kívüli foglalkozáson való részvételről kijelentkezni csak a következő évi 

igényfelméréskor lehet. 

A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes 

szakkörök és az önképzőkörök – azok jellegétől függően – térítési díjasak is lehetnek. Ennek 

feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a jelentkezések előtt megadja. 

 Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi, 

múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.  
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A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a 

kiskorú tanuló szülője számára meg kell adni. 

(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy 

annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.) 

A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra 

jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg. 

 A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli tájékoztatást kapnak. 

 

2.4  Tantermek használatának szabályai  

Az iskola biztosítja a tanulónak azt a jogát, hogy az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, 

iskolai létesítményeket a tanítás előtt, a tanórák közötti szünetekben, valamint a tanítást 

követően, de az iskola nyitvatartási idejében igénybe vegye. 

 A tanulók a könyvtárat az alábbi szabályok betartásával használhatják: 

- Könyvtárat a könyvtár SZMSZ szerint használhatják, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. 

- A könyvtárra vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre, valamint a 

könyvtárban jól látható helyre elhelyezésre kerülnek.  

- A könyvtár nyitvatartási rendjét az iskola honlapján feltüntetjük valamint a könyvtár 

ajtajára is kifüggesztésre kerül. 

- A könyvtárat  a könyvtáros, vagy más pedagógus, pedagógiai asszisztens jelenlétében 

lehet igénybe venni. 

 

Az udvart a tanulók szabadidejükben (szünetekben, lyukasórákon, a tanórákon kívüli 

időszakban) az intézmény nyitvatartási idején belül felnőtt felügyeletével vehetik igénybe. 

A folyosók és az aula igénybevétele csak a tanórákon kívüli időszakban, a tanórán kívüli 

foglalkozások zavarása nélkül történhet. 

 A  tantermek tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó használati rendjét a foglalkozást tartó 

pedagógus ismerteti az érintettekkel. A foglalkozások időpontját órarendben rögzítik. 

 Az egyes helyiségek zárása: 
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- a tanórák, foglalkozások közötti időszakokban, valamint foglalkozások után a következő 

termeket, helyiségeket kell zárva tartani: számítástechnikai terem, könyvtár 

- a terem zárásáról a pedagógusok gondoskodnak, 

- a tanulóknak az érintett helyiségben tartandó tanórák, foglalkozások esetében becsengetés 

előtt a terem előtt kell várakozniuk. 

 

2.5   Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja 

Intézményünkben  eKréta elektronikus naplót alkalmazunk.  

A szülők a tanév elején felhasználónevet és jelszót kapnak a rendszergazdától a hozzáféréshez. 

A naplóval kapcsolatos kérdésekkel a szülők gyermekük osztályfőnökének közvetítésével a 

rendszergazdához fordulhatnak. 

3 TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

3.1 Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 

A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem 

szükséges dolgokat az iskolába nem hozhatja be a tanuló. Amennyiben ilyen eszközt találnak 

nála, az órát tartó tanár a nevelőiben helyezi el, és csak a szülőnek adjuk vissza, egyben 

osztályfőnöki figyelmeztetést kap a tanuló. 

Ha a tanuló az óra menetét, a tanítás rendjét megzavarja, tőle a tanítás idejére elvehető a munkát 

zavaró, egyébként engedélyezett tárgy, dolog (a tárgyat a pedagógus a tanítás után köteles 

visszaadni a tanulónak). 

Testnevelésórára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, 

valamint a balesetvédelmi, illetve a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: 

nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb. 

A tanuló a testnevelésórák ideje alatt a pedagógus felügyeletére bízhatja azokat az értéktárgyait, 

melyekre a testnevelésórák alatt felügyelni nem tud. Az iskola csak azokért a tárgyakért vállal 

felelősséget, melyeket a diákok a tanóra megkezdése előtt az iskola dolgozói részére 

(pedagógus, gondnok stb.) megőrzésre átadnak. 
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Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell eljárni vele szemben. 

 

 3.1.1 A mobiltelefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök 

használatának szabályai 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára 

audioeszközök, mobiltelefon, bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok 

használata, valamint ezek iskolába történő behozatala tilos. Kivételt képez, ha ez pedagógus 

kérésére, illetve engedélyével történik. 

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják. 

3.2  Óvó-védő intézkedések 

Az SzMSz-ben kerülnek szabályozásra 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer részeként a nevelőtestület minden tagja köteles jelenteni a 

gyermeket veszélyeztető körülményeket az igazgatón keresztül a megfelelő hatóságnak. 

Baleset-megelőzési előírásokat, baleset esetén teendő intézkedéseket is az SzMSz tartalmazza. 

3.3  Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

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

rendezvényeken elvárt tanulói magatartás, hogy: 

- a tanulók tisztelettudóan viselkedjenek a tanáraikkal,  

- kulturált magatartást tanúsítsanak,  

- az intézmény nevéhez, jó hírnevéhez méltóan viselkedjenek, 

- a felügyeletüket ellátó pedagógus utasításainak eleget tegyenek. 

 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok, foglalkozások 

alkalmával a tanulók, valamint a pedagógusok számára tilos: 
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- a dohányzás,  

- a szeszes ital fogyasztás,  

- kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint 

- az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, 

tartózkodás. 

Az iskolában, valamint az iskolán kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken a tanuló - 

az előzetes tájékoztatás alapján - köteles ünnepi öltözetben ( fehér ing vagy blúz és sötét alj 

vagy nadrág) 

3.4 Térítési díjakkal és tandíjjal kapcsolatos szabályozás 

Intézményünk tanulói számára az étkezést az Önkormányzat által fenntartott óvoda biztosítja, 

így a térítési díj meghatározása és befizettetése is ezen intézmény feladata. 

Iskolánk a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola kihelyezett tagozataként működik, a 

zeneiskolai térítési díj befizetése az anyaintézményben történik. 

3.5 Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása. 

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek 

forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a 

tankönyvforgalmazótól átveszi. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 

felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben 

kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a 

tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való 

közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata, díjazása a Könyvtárellátóval kötött 

szerződésből következik. 

Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az 

ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.  
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3.6 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

3.6.1  Mulasztások és azok igazolása 

Ha a tanuló a tanítási óráról, választott egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia 

kell.  

A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha: 

a) A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a 

távolmaradásra. Az engedélyezés helyi rendje a következő: 

- hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet: 

- az osztályfőnök (1-3 nap közötti időtartam esetén), illetve 

- az iskolaigazgató (ha a kikérés 3 napon túl terjed) hagy jóvá. 

A döntésről a tanulót, illetve a kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell, 

A döntésnél figyelembe veendő szempontok: 

- a tanuló mulasztásainak száma és jellege, 

- a távollétnek a tanuló tanulmányaira gyakorolt várható hatása. 

b) A tanuló beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja, a betegség miatti mulasztás igazolására 

orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a tanuló 

ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolást az eKréta felületre kell feltölteni 

5 munkanapon belül. 

c) A tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A tanuló 

hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni. 

d) A tanuló egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzását  

a szülő igazolhatja. Az igazolás az eKréta felületre történő bejegyzéssel történik. 

A tanuló részére a szülő összesen legfeljebb három tanítási napot igazolhat a fentiek alapján. A 

tanuló részleges eltávozása a tanítási napról teljes napnak számít. A szülő nem köteles indokolni 

a tanuló hiányzásának okát. 
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A hiányzást az oktatásban való ismételt részvétel megkezdését követően, de legkésőbb 5 

tanítási  napon belül  kell igazolni. 

Ha a távolmaradást a tanuló nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.  

 

3.6.2 A késések és azok igazolása 

Ha a tanuló tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, a késését igazolnia kell. 

A késéseknél nem kell figyelembe venni azokat a késéseket, melyek: 

- a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be pl.: a nagy havazás, ónos eső, 

- a tanuló önhibáján kívüli körülmények miatti következtek be pl.: vidéki menetrend 

szerinti tömegközlekedési járat kimaradása, menet közbeni meghibásodása stb. 

Késésnek minősül, ha a tanuló a becsengetést követően: 

- nem tartózkodik a tanteremben, illetve  

- zárva tartott (az óraközi szünetekben és a használaton kívüli időben) tanteremben 

tartandó tanórák esetében a tanterem előtt. 

A tanár a késést a naplóba - a késés percben kifejezett időtartamával együtt - bejegyzi. 

A tanuló, illetve a tanuló szülője a késések igazolására vonatkozó igazolást a késést követő 5 

tanítási napon belül az eKréta felületre történő bejegyzéssel nyújthatja be.  

Igazolás elfogadásáról  az osztályfőnök dönthet. 

A késések idejét a tanévben össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról. 
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3.7 Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja 

és határideje 

3.7.1 A tanulmányok alatti vizsgák köre 

Osztályozóvizsga 

- egyéni munkarend szerint tanulók esetében  

- egy adott tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez, ha a tanuló a jogszabályban 

megengedett időnél többet mulasztott, nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozóvizsgát tehet; (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, a hiányzás 

meghaladja az éves óraszám 30%-át) 

 

Különbözeti vizsga 

- a helyi tantervben meghatározott átvételek, iskolán belüli tagozatváltások esetén  

Javítóvizsga  

-  tanév végén a legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott tanuló 

számára a jogszabályban meghatározott időszakban, tanévenként augusztus 15–31. között 

tartandó vizsga 

3.7.2 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményei 

 Az iskola Pedagógiai Programja határozza meg. 

3.7.3. A tanulmányok alatt a vizsgák tervezett ideje 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során két alkalommal - 1. és 2. félév végén - 

szervezhet. A vizsga szervezésénél figyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

A tanulmányok alatti vizsgák tekintetében: 

- a vizsgára való jelentkezés határideje, 

- valamint a vizsgák tervezett ideje minden év március 31-ig  nyilvánosság elé kerül. 

Az információkat: 

- ki kell írni az iskola honlapjára 
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- a szülőkkel szülői értekezleten ismertetni kell,  

- a tanulókkal osztályfőnöki órán kell megosztani. 

A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban is tájékoztatni kell. 

 3.7.4. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban, az intézmény által elkészített 

formanyomtatványon "Jelentkezési lap osztályozó vizsgára" történik. 

Egy jelentkezési lapon csak egy osztályozó vizsgára lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot  a 

szülőnek is alá kell írnia. 

A jelentkezési lapon meg kell adni: 

- a tanuló nevét, osztályát, 

- azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,  

- az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni kíván,  

- a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét. 

A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát 

javasolja, vagy nem javasolja. 

A jelentkezést írásban le lehet mondani az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 10 

munkanappal. Ezt követően a vizsgát lemondani már nem lehet. 

A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében az igazgató fogadja el és engedélyezi. 

 

4 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A 

FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK 

ELVEI 

4.1  A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok: 

- tanulmányi eredmény, 
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- szorgalom, 

- magatartás, 

- sportteljesítmény, 

- kulturális tevékenység, 

- közösségi tevékenység. 

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

- a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény. 

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom. 

A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi 

magatartás. 

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység, 

- a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény. 

A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belül, illetve az iskolához 

kapcsolódóan, az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, 

kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység. 

A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint 

- az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő, 

kiemelkedő közösségi tevékenység. 

A jutalmazás történhet: 

- egyénileg, tanulónként, illetve 

- csoportosan, adott közösség, illetve osztály számára.  

A tanulók jutalmazásának főbb formái: 

- szóbeli dicséret, 
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- írásbeli dicséret. 

A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. 

Írásbeli dicséret: oklevél átadással és/vagy az eKréta felületre, illetve bizonyítványba történő 

bejegyzéssel történik. 

A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. 

A jutalmazások fokozatai:  

- szaktanári szóbeli dicséret, 

- szaktanári írásbeli dicséret, 

- osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

- osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

- igazgatói szóbeli dicséret, 

- igazgatói írásbeli dicséret, 

- nevelőtestületi szóbeli dicséret, 

- nevelőtestületi írásbeli dicséret. 

 

Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái: 

- egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv, 

- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb. 

tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy juttatás stb.) 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kaphat. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

Az a 8. osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el és/vagy 

tanulmányi és sportversenyeken való részvételével hozzájárult az iskola jó hírnevének  

növeléséhez (megyei, területi versenyeken legalább harmadik, országos versenyen legalább 



18 
 

hatodik helyezést ér el) nevelőtestületi dicséretben részesül,   oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

A kiemelkedő, országos jelentőségű eredmények után is adható nevelőtestületi dicséret. 

 

4.2  A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Ha a tanuló a házirend előírásait megszegi, tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem 

teljesíti, vagy igazolatlanul mulaszt, ellene fegyelmező intézkedéseket kell alkalmazni. 

Az intézkedések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- napközis nevelői figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás, 

- nevelőtestületi figyelmeztetés, 

- nevelőtestületi intés, 

- nevelőtestületi megrovás. 

Az intézkedések alkalmazásánál, fokozatainak meghatározásánál elsősorban az osztályfőnök 

dönt a szaktanárok véleményének kikérését követően. 

4.3 Az egyes büntetési fokozatok kirovási sorrendje és a kirovás okai 

Szaktanári figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha: 

- zavarja a tanórát,  

- a szaktanárral szemben tiszteletlenül viselkedik. 
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Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha: 

- már kapott második szaktanári figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni,  

- ismétlődően tiszteletlen viselkedést mutat,  

- késését harmadik alkalommal nem tudja igazolni.  

 

Osztályfőnöki intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha: 

- ismételt osztályfőnöki figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni. 

Osztályfőnöki megrovásban lehet részesíteni a tanulót akkor, ha: 

- ismételt osztályfőnöki intés után újabb büntetést kell kiszabni. 

 Igazgatói figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha: 

- ismételt osztályfőnöki megrovás után újabb büntetést kell kiszabni. 

Igazgatói intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha: 

- ismételt igazgatói figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni. 

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. 
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4.4 Vétkes és súlyos kötelességszegés 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 

A fegyelmi eljárást követően írásbeli határozattal lehet fegyelmi büntetést kiszabni. 

Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái: 

- megrovás, 

- szigorú megrovás,  

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható), 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi esetben, ha az 

iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott), 

- eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem 

alkalmazható), 

- kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható). 

 

4.5  A közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 

4.5.1. Közösségellenes cselekmény fogalma 

- közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétesen tanúsított magatartás 

- sérti az iskola helyi normáit 

- sérti a tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit 

4.5.2. Közösségellenes cselekmény kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az 

alkalmazandó intézkedések 

 Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be 

kell nyújtani.  
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Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a tanuló ellen, 

amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős 

bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. 

A bizottságnak meg kell ítélnie, hogy: 

- cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal 

történő fenyegetést 

- a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség 

működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit 

- milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést 

- milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs 

eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.  

A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az 

iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

5 A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

5.1  A tanulók jogai 

5.1.1 A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása 

 A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson: 

- az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről,  

- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,  

- az iskola működéséről. 

 A tanuló a véleményét: 
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- önállóan, saját maga, illetve 

  - a tanulók képviselete útján  

is elmondhatja. Az iskola a tanulók számára a következők szerint biztosítja a szabad 

véleménynyilvánítás jogát: 

- A tanuló a véleménynyilvánítási jogával a tanítási órán a pedagógus által 

meghatározott keretek között élhet. (A pedagógus az óra menetéhez, felépítéséhez igazodva 

adhat alkalmat arra, hogy a tanulók véleményt nyilváníthassanak.) 

- A tanuló véleményt nyilváníthat az egyéb foglalkozásokon, a foglalkozást vezető által 

meghatározott keretek között.  

  - A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az iskola erre a célra létrehozott, erre 

alkalmat adó fórumain, az adott fórumon meghatározott, szabályozott módon.  

Ilyenek: a diákönkormányzat, a szülői szervezet, valamint egyéb iskolai közösségek fórumai. 

Ezek működését saját működési szabályzatuk határozza meg, melyek nyilvánosak. 

 

A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő az előzőekben meghatározott jogokat  

- szóban: 

- a  szülői értekezleteken, szülői munkaközösség ülésein 

- az iskola pedagógusai, vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,  

 - írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. 

 A véleménynyilvánítás formái különösen: 

- személyes megbeszélés,  

- gyűlésen való felszólalás, véleményközlés,  

- írásos megkeresés, véleménynyilvánítás. 

A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók 

véleménynyilvánítási szabadságát. 

A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti 
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- az iskola alkalmazottjainak,  

- a többi tanulónak  személyiségi jogait, emberi méltóságát  

 

5.1.2. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai 

A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a tanulmányait 

érintő kérdésekről. Ennek érdekében a tanuló joga, hogy: 

- tanulmányi előmenetelét, tanulmányai értékelését megismerje, így az érdemjegyeiről 

tájékoztatást kapjon a pedagógustól, 

- megismerje a teljesítménye értékelésének elveit és eredményét (az értékelési elveket a 

tanév elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal), 

- megismerje a számonkérések formáit és évközi rendjét, a megírandó témazáró 

dolgozat idejéről előre tájékoztatást kapjon – figyelembe véve a helyi tanterv erre vonatkozó 

rendelkezéseit, 

- írásbeli dolgozatát annak megírásától számított 5 munkanapon belül, a pedagógus 

értékelését követően visszakaphassa, megtekinthesse, 

- tanulmányairól tájékoztatást kapjon úgy, hogy tantárgyanként és félévenként legalább 

a heti óraszámnál kettővel több érdemjegye legyen. 

 A tanulók, szülők joga, hogy információt kapjanak: 

- az iskola működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, 

- az iskolai pedagógiai programról, és a helyi tantervről. 

 A tanuló, szülő joga, hogy kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra 

legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. 

A tanulókat az aktuális tudnivalókról  

- az iskola igazgatója az udvari szünetekben tartott tájékoztatókon, illetve az aulában 

elhelyezett hirdetőtáblán, valamint az eKréta felületen és az iskola honlapján keresztül tájékoztatja, 

- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon és nagyszünetekben folyamatosan, esetenként 
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az eKréta felületen és az osztályfaliújságon keresztül tájékoztatják. 

- a nevelők folyamatosan szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják.

  

 

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

- az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév 

elején tájékoztatja 

- az osztályfőnökök: az osztályok szülői értekezletein és az eKréta felületen keresztül 

tájékoztatják  

- a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

- szóban: a szülői értekezleteken, a nevelők fogadóóráin, a nyílt tanítási napokon, a 

családlátogatásokon, 

- írásban az eKréta felületen 

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

tartalmazza.  

5.2  A tanulók kötelességei 

Minden tanuló kötelessége, hogy:  

− Részt vegyen a kötelező és a választott tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokon 

− Eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek  

− Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és 

az iskolához tartozó területek rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait   

− Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tartsa tiszteletben  

− Óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát  

− Sajátítsa el és alkalmazza az egészségét védő ismereteket, továbbá haladéktalanul 

jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját 

magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 
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tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi 

-, ha megsérült  

− Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit 

5.3 Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok 

A tanuló köteles a „hetes” beosztással járó feladatok ellátására. 

 A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek: 

-  felelnek az osztály rendjéért, különösen a tanórákra való becsengetést követően addig, 

amíg a tanár meg nem érkezik. Ha a tanár 5 perc elteltével sem érkezik meg, értesíti az 

intézményvezetőt vagy helyettesét. 

A hetesek feladata: 

- a tanórák előtt és után az osztályterem rendjének ellenőrzése, 

- a rend megtartása,  

- a tanterem szellőztetése, 

- az osztály tisztaságának megtartása, a szemét összeszedetése, a védő-óvó intézkedések 

betartatása. 

A hetesek – feladatukkal kapcsolatos – utasításai, kérései a többi tanuló számára kötelezőek. 

 

6 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ 

INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK 

Pedagógiai Programunk tartalmazza a komplex intézményi programot. 

Óvó- védő intézkedések 

6.1 Az egészséges táplálkozás 

Intézményünk kedvezményezettje az EU által támogatott Iskolatej programnak, melynek 

keretében (aktuális szerződésnek megfelelően) 1-8. évfolyamos tanulóink hetente 4 alkalommal 
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tejet, kakaót, vagy karamellás tejet illetve joghurtot fogyaszthatnak térítésmentesen. 1-6. 

évfolyamos tanulóink Iskolagyümölcs és zöldség program keretében almát, körtét illetve 

ivólevet kapnak a jogszabályokban meghatározottak alapján. 

Az egészséges táplálkozásról a munkaterv szerinti projekthét keretében illetve osztályfőnöki és 

kapcsolódó tanórákon tanulhatnak tanulóink. 

6.2 Mindennapos testnevelés, testmozgás 

A köznevelési törvény 27. §-a értelmében iskolánk heti öt testnevelésórát biztosít. 

Pedagógiai Programunk szerint legfeljebb heti két testnevelésórát a szülő kérelme 

alapján kiválthat a tanuló a fenti törvény  (11) bekezdésében leírtaknak megfelelően. 

6.3 A testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

Osztályfőnöki, környezetismeret és biológia órák, egészségnevelési projekthét keretében, 

valamint külsős előadók bevonásával ( védőnő,  ifjúságvédelmi szakember, internetes 

biztonságot oktató szakember) foglalkozunk az egészségnevelés ezen területével. 

6.4  A bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

Felvilágosító előadások, szükség esetén szakemberek bevonásával minden osztályfőnök nagy 

hangsúlyt fektet a megelőzésre, illetve a konfliktuskezelésre. 

6.5  Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

SzMSz és Pedagógia Program egészségfejlesztéssel foglalkozó része tartalmazza 

6.6  Személyi higiénia 

Folyamatos felvilágosító tevékenységgel és példaadással fejlesztjük tanulóinkat e területen.  
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7 MELLÉKLETEK 

 

7.1 II. számú melléklet A tanulószobai  és napközis foglalkozások rendje 

Tanulószobai és napközis ellátást minden tanév május 20-ig írásban igényelhet gyermeke 

részére. A foglalkozások a délelőtti órarendtől függően 12.30-tól illetve 13.20-tól kezdődnek 

és 16 óráig tartanak.  

A tanulószobai vagy napközis  ellátást igénylő tanulók a kötelező tanóráik után a megfelelő 

csoporttal étkeznek, majd a napközit vagy tanulószobát vezető pedagógus felügyelete alatt 

felkészülnek a másnapi tanóráikra, amennyiben kötelező tanórájuk van, szakköri illetve egyéb 

foglalkozásokra jelentkeztek, a foglalkozás kezdete előtt 5 perccel elhagyhatják a tanulószoba 

termét, majd a foglalkozás végeztével visszatérnek oda. A feladataik elkészülte után igénybe 

vehetik a könyvtárat illetve felügyelettel az udvaron ( rossz idő esetén a tornaszobában) 

tartózkodhatnak. A tanulószobai illetve napközi foglalkozások alatti viselkedésre illetve a 

mulasztásokra a tanórákon előírtak érvényesek. 

 

7.2  A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

A foglalkozásokon való részvétel a szaktanár döntése szerint kötelező a tanulók számára. 

Időpontjuk órarendben rögzített, a tanulók írásban kapnak tájékoztatást róla. 

A foglalkozások alatti viselkedésre illetve a mulasztásokra a tanórákon előírtak érvényesek. 

 

7.3 A számítástechnika terem használati rendje  

A számítástechnika terem használatára vonatkozó speciális használati szabályok a tanulókkal 

év elején ismertetésre, a teremben pedig kifüggesztésre kerülnek, 

A számítástechnika termet csak pedagógus jelenlétében lehet igénybe venni. 

 

7.4 A tornaterem és sportálya használati rendje :  

- A tanulók a tornatermet  valamint az öltözőket a vonatkozó szabályok szerint használhatják. 
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- A tornateremre vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre, valamint a 

sportlétesítményekben jól látható helyre elhelyezésre kerülnek.  

- A tornaterem nyitvatartási, valamint szabad igénybevételi rendjét az iskola honlapján 

feltüntetjük, valamint a sportlétesítmények ajtajára is kifüggesztésre kerül. 

- A tornatermet csak tanári felügyelettel és sportfelszerelésben lehet igénybe venni. 

Sportpálya használata a következő: a sportpályát az iskola nyitvatartási idejében szabadon 

használhatják a tanulók, ha ott tanóra, tanórán kívüli foglalkozás, vagy más, az iskola által 

szervezett program nem folyik. 

 

7.5 Az ebédlő használatának rendje 

Intézményünk saját ebédlővel nem rendelkezik, az önkormányzat épületében a meghatározott 

időszakban felnőtt kíséretében tartózkodhatnak tanulóink. 

Az étkezést igénybe vevő tanulók kötelesek az ebédlő személyzete illetve a pedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek utasításainak megfelelően, a kulturált étkezés szabályait betartva 

viselkedni. 

 

7.6 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az SzMSz  tartalmazza. 

7.7 Járványügyi helyzet idejére életbe léptetett szabályozás 

Jelen módosítás a járványügyi szigorítások miatt készült. Érvénybe lép 2020. szeptember 17-

én és visszavonásig érvényes. 

Az   EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott A 2020/2021. TANÉVBEN 

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL szóló intézkedési terv kiegészítése 

 

1. A szülőket a Kréta rendszeren keresztül folyamatosan tájékoztatjuk a járványügyi helyzettel 

kapcsolatos iskolákat érintő változásokról. 
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2. Az első tanítási napon az osztályfőnökök tájékoztatják a gyerekeket a járvány megelőzésére 

bevezetett előírásokról, szabályokról. 

 

3. Idegenek és szülők az iskolába csak az intézményvezető engedélyével jöhetnek be. Minden 

bejáratnál egy figyelemfelhívó táblát helyezünk el. Ezen megadjuk az iskola telefonszámait, 

melyeken szükség esetén a szülők (és az iskolába valamilyen ügy lebonyolítása miatt érkezők) 

segítséget kérhetnek, időpontot egyeztethetnek. Az esetlegesen engedélyezett időpontban is 

csak maszk előírásszerű használatával és az intézmény dolgozójának kíséretében léphet be az 

iskola területére. 

4. Az iskolába csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló léphet be. Ha a szülő gyermekén 

az ismert tüneteket észleli, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint 

gondoskodjon az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az intézményt, ha gyermekénél 

koronavírus-gyanú merül fel vagy igazolt fertőzése van.  

5. Ha az iskolában észlelünk a gyermeknél tüneteket, azonnal elkülönítjük, s értesítjük az 

iskolaorvost. Az iskolaorvos (házi gyermekorvos, kezelőorvos) dönt a továbbiakról. A tanuló 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába. 

6. A gyerekek reggel a pályára a nagykapun (7.00-7.45 között lesz nyitva) jöhetnek be- a 

kiskaput zárva tartjuk- annak érdekében, hogy a bejövetel során a biztonsági távolság tartható 

legyen és a  kocsik a parkolóban ne torlódjanak fel. Délután viszont a kiskapunál várhatják a 

szülők a gyermekeket. 

Az iskola épületébe csak 7.45-kor jöhetnek be a tanulók. Ha az időjárás lehetetlenné teszi az 

udvaron tartózkodást 7.45 előtt, akkor engedjük be a tanulókat a kritikus létszám eléréséig két 

tanterembe elosztva, majd utána a saját osztályukba. 

7. Nem lesz sorakozó a gyerekeknek sem a reggeli gyülekező, sem a szünetek idején. Eső esetén 

a gyerekek nem a zsibongóban gyülekeznek, hanem mindenki megy a saját osztályába. 

8. Minden terembe érkezéskor, étkezés előtt és után a gyerekeknek kötelező a szappanos 

kézmosás, ezt követően papírtörlővel, illetve saját törölközővel való kéztörlés. Minden 

évfolyamon tisztasági csomagot kérünk a gyerekektől. Lehetőleg minden nap kérjük hazavinni 

és kimosni a törölközőt. (Hiszen naponta legalább hatszor mosnak kezet.) A tisztasági csomagot 

a minimumra szorított teremváltáskor vigyék magukkal. Az iskola több pontján kézfertőtlenítőt 
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helyezünk ki a gyermekek számára. Emellett ajánljuk a szülőknek, hogy biztosítsanak 

gyermekük számára saját használatra kézfertőtlenítőt. 

9. A tízóraihoz lehetőleg hozzanak a tanulók egy papírszalvétát, amit a padra tesznek majd 

étkezéskor. 

10. A testnevelésórán használt felszerelést minden testnevelésórás nap végén kérjük hazavinni 

s kimosni. 

11. Minimálisra csökkentjük az osztályok vándorlását a tantermek között: 

-kémia és technika szaktantermekbe, nyelvi bontások idején vándorolnak az osztályok  

-informatikaterembe szigorúan csak informatikaórára mehetnek a tanulók  

-az alsó szinten lévő digitális táblás teremben A héten az 5.a, B héten az 5.b osztály tartózkodik 

az első hónapban, utána 1., 2. és 3. osztályoknak is biztosítunk napokat 

-a fizikaórákat és énekórákat az osztálytermekben tartjuk 

12. Az öltözők rendjében a következő változást vezetjük be: 

A fiúk mindig az osztálytermekben öltöznek. A lányok a lenti öltözőkben úgy, ha az egyik 

osztály a lány öltözőben öltözik, a következő csoport a fiú öltözőt használja. Ez a megosztás 

hosszabb időt biztosít a két osztály öltözőhasználata közötti fertőtlenítés elvégzésére. 

13. Az iskolai könyvtár használatában a következő szabályokat hozzuk: 

-belépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítő használata 

-helyben használatkor tartjuk a másfél méteres távolságot 

-a számítógépeknél egyszerre csak egy tanuló ülhet 

-a kölcsönzésből visszahozott dokumentumokat 2 napra karanténba helyezzük, újra 

kölcsönzésük csak ezután lehetséges 

14. A gyerekek ebédeltetését 4 turnusban végezzük. A 4., 5., 6. és 7.  órák utáni időpontokban. 

Egyeztettünk az önkormányzattal, hogy az ebédlő mindkét termének használatát tegye lehetővé 

és oldja meg az osztályok elkülönítését. 

15. Minden szünet után fertőtlenítjük a mellékhelyiségeket. 
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16. A napköziből és tanulószobából csak 15 és 16 órakor mehetnek el a tanulók, akiket egy 

pedagógus vagy pedagógiai asszisztens kísér a hátsó kiskapuig, ahol átadja őket a 

szülőnek/gondviselőnek. Ez alól kivételt képeznek a busszal haza járó diákok, akik kb. 15.30 

órakor a szokásos kísérettel hagyják el az iskolát. Szülő a gyermekéért nem jöhet be az iskolába. 

Sürgős esetben a kihelyezett telefonszámokon kérhet segítséget. 

17. A szülői értekezleteket időeltolással tartjuk úgy, hogy egyszerre csak egy csoport 

tartózkodjon az épületben. A szülőket szájmaszk viselésére és a biztonsági távolság 

megtartására kérjük. 

18. Minden munkatervi program megvalósulását az aktuális járványügyi helyzettől és 

előírásoktól tesszük függővé. 

Iskolánknak ugyanolyan fontos a lélek és a szellem, mint a test. 

Ezért felhívnám a szülők figyelmét a gyermekekkel való kommunikációra a járványveszéllyel 

kapcsolatban. Más az óvatosság, más a félelem és más a rettegés. A gyerekek tőlünk, 

felnőttektől (szülőtől és pedagógustól) várják a biztonságot, védelmet, nyugalmat. Igyekezzünk 

megfelelni ennek. 

 

Az iskola maszkhasználat szabályai 

Mind az alsó, mind a felső tagozatosoknak tantermen kívül, zárt térben ajánlott a maszk 

viselése. 

A tanulóknak csak abban az esetben kötelező a maszk, ha a tanuló koronavírus-fertőzés gyanúja 

miatt elkülönítésre kerül. Viszont minden diáknak kötelező magánál maszkot hordani, mert az 

elkülönítéshez ezt az iskola nem tudja számukra biztosítani. 

Az intézmény dolgozóinak tantermen kívül, zárt térben kötelező a maszk viselése. 

 

Tanulói hiányzás igazolása 

A járvány időszaka alatt a szülő nem élhet a Házirendben biztosított kedvezményével, hogy 

legfeljebb három napig gyermeke hiányzását  utólag igazolhatja. A tanuló csak a szülő előzetes 

írásbeli kérelmére kaphat engedélyt az iskolából való távolmaradásra. A szülő köteles indokolni 
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a hiányzás okát. Abban az esetben, ha a szülő nem jelzi előre gyermeke hiányzását, a tanuló 

csak orvosi igazolással jöhet iskolába. 

 

 

 

8 FÜGGELÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A házirend elkészítésénél az alábbi jogszabályi előírásokat alkalmaztuk. 

Külső szabályozók: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról   

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 


