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I. A házirend célja és feladatai
1./a

A házirend célja, hogy az iskola működését meghatározó kérdéseket a
törvényes előírásoknak megfelelően, részletesen, az iskolai sajátosságok
figyelembevételével szabályozza.
Rögzíti a jogokat, kötelességeket, valamint az iskola, működési– és
munkarendjét.
Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és
kötelessége. Nknt.25§ (2)

1./b

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését,
az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók
iskolai közösségi életének megszervezését.

II. A házirend hatálya
1.

A házirendben foglaltak betartásának kötelező jellege vonatkozik az iskolába
járó tanulókra, a tanulók szüleire, az iskola pedagógusaira és minden
alkalmazottra. A házirend normarendszere az iskolai élet minden szereplőjére
vonatkozik.

2.

Előírásai az iskolán kívül szervezett programokra is vonatkoznak, ha a program
szerepel az iskola pedagógiai programjában.

3.

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.
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III. A házirend nyilvánossága
1.

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismerni.

2.

A házirend egy-egy példánya megtekinthető
o
o
o
o
o
o
o
o

az iskola aulájában a DÖK-híradón kifüggesztve
könyvtárban
nevelői szobájában
igazgatójánál
igazgatóhelyettesénél
diákönkormányzatot segítő nevelőnél
az iskolaszék elnökénél
a szülői szervezet vezetőjénél

3.

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az
iskolában történő beiratkozáskor a szülőnek tanulónak át kell adni.

4.

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden
osztályfőnöknek tájékoztatni kell:
o a tanulókat osztályfőnöki órán
o a szülőket szülői értekezleten.

5.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait
minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
o a tanulókkal osztályfőnöki órán
o a szülőkkel szülői értekezleten.

6.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől, a nevelők fogadó óráján
vagy, ettől eltérően, előre egyeztetett időpontban.

IV. Jogok és kötelességek
IV.1. A tanulók jogai
Az iskola minden tanulójának joga, hogy:
o színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,
o igénybe vegye az iskola létesítményeit, az intézmény nyújtotta
tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, sportkör, könyvtár,
napközi-otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben
részesüljön,46.§(6) a)
o személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és
védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszak ellen,
o tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén,
o érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,46§(6) g)
o vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és
vallásoktatásban részesüljön,
o szaktanári segítséggel részt vegyen az iskolán belüli és az iskolán kívüli
tanulmányi versenyeken, pályázatokon.
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o csak napi 2 „nagydolgozatot” (témazárót) írjon előzetes egyeztetés
alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,
o kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez
kapja,
o szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok
intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét
kérheti,46.§(6) e)
o a tanulókat érintő összes kérdésben véleményező és javaslattevő joga
van,
o képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában,
o választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,
o kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök,
önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,
o egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke,
az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét,
o ismerje az iskolaorvos és védőnő egészségügyi munkatervét
46.§(6) d),46.§(1) e),25.§(5)
o családja anyagi helyzetétől függően kérelmére –indokolt esetben-,
kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön,
o fennmaradó szabadidejében iskolán kívül foglalkozásokra is járhat
(kulturális, tömegsport, sportverseny)
o kérheti átvételét más iskolába.
IV. 1.1.

Tanulói jogok gyakorlása

Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője –
a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet
jogorvoslatot.
Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen
történik.
Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton
(DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat.
A Házirendben meghatározott kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat
véleményét.
Az iskola vezetősége és a nevelőtestület segíti a tanulók oktatással-neveléssel
összefüggő közös tevékenységének megszervezését így, a demokráciára, közéleti
felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre.
A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint
alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.
Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a.) – d.)
pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó)
gyakorolhatják.
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IV.1.2. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
o az iskola igazgatója
– az iskola vezetőségi ülésein
– a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal
– az aulában elhelyezett hirdetéseken keresztül folyamatosan tájékoztatja,
o az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvön keresztül)
írásban tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében, szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az
iskolaszékhez fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel.
5. A szülők joga, hogy megismerjék az iskola egészének életé. Az iskola pedagógiai
programját. Házirendjét. Az iskola munkatervét, és az aktuális feladatokról
tájékoztatást kapjanak.
o A szülői szervezet tagjait az iskola igazgatója
– a szülői szervezet munkaközösségét választmányi ülésén, minden félév elején
– kihelyezett hirdetéseken keresztül folyamatosan tájékoztatja,
o az osztályfőnökök
– szülői értekezletein tájékoztatják a szülőket a tanulókat érintő kérdésekről
6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják
o szóban
– a családlátogatásokon,
– szülői értekezleteken,
– a nevelők fogadó óráin,
– a nyílt tanítási napokon,
– a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléséken,
o írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az elsőévfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon.
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7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.
8. A szülők és a tanulók saját, 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 iskolaszékhez fordulhatnak.
9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával nevelővel, vagy az iskolaszékkel.
IV. 1.3. A tanulók tantárgyválasztása
A köznevelésről szóló törvény 46.§-a (6) bekezdésének b) pontja szerint a tanuló joga,
hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, a pedagógiai program
keretei között. A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási
órák, amelyeken egy adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint,
hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra
felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott
óraszámban részt kell vennie.
1.

Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak
tanulását biztosítja. A tantestület döntése szerint a természettudományi
tantárgyakra kerül a hangsúly így a szabadon felhasználható százalékos órákkal az
alábbi tantárgyak óraszámát növeljük.
matematika
természetismeret
fizika
kémia
biológia
földrajz

Művészeti képzés formái:
festészet
társastánc
Választható órák: angol nyelv, informatika
A választható órákra való jelentkezés módja:
2. Az iskola igazgatója minden tanév április 15-éig elkészíti és a fenntartó
jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról,
amelyekből a tanulók választhatnak. A tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a
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tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. A tájékoztató elfogadása
az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményével történik.
Az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleten, illetve osztályfőnöki
órákon értesülnek a szülők és tanulók a következő tanévben választható
tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.46§(6) b)
3. A szülő és a tanuló közösen minden év május 20-áig írásban adja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnököknek.
4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban
adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.
5. A tanuló, illetve a szülő a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével
írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. A szülő ezt a
jogát attól az évtől kezdődően, amelyben a gyermeke a tizennegyedik életévét eléri,
gyermekével közösen gyakorolja.
Művészeti képzés formái:
Két művészeti tanszak működik iskolánkban:
– Festészet
– Társastánc
A képzésre való jelentkezés módja:
– Írásban történik minden év május 20-ig
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IV. 2. A tanuló kötelességei, hogy
o betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
o tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
o részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,
o rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen, képességeinek
megfelelően, tanulmányi kötelezettségének,
o ellenőrző könyvét mindennap hozza magával,
o az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt
eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
o biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
o a tanuláshoz, testneveléshez szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza,
o segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és
továbbfejlesztését,
o tisztelje társait és az iskola dolgozóit,
o óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
o elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket,
o betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
o azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt / pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbanással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlel;
o azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;
o ismerje meg az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
o rendkívüli esemény / pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés / esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat,
o az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő,
időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg,
o a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes
jellegű ruhában jelenjenek meg.
Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, híradástechnikai eszközök, nagy értékű
ékszerek, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha
erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Mobiltelefont az órákon ki kell
kapcsolni. Az iskola biztosítja a lehetőséget, hogy a szülő a tanítási órák szünetében az
iskola vezetékes telefonján, szükség esetén kapcsolatba lépjen gyermekével. Ha a
tanulónak valamilyen problémája van, amiről értesítenie kell a szülőt, az
osztályfőnökét vagy az órát tartó tanárt kell erről értesítenie és ő fog az érdekében
eljárni. Ha nem kapcsolja ki a telefonját és az órán megszólal, ezzel vét a házirend
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ellen zavarja a tanítást. A mobiltelefont az órát tartó tanár elveheti és csak a szülőnek
adja vissza. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.
A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek látszó tárgyat sem.
IV.2.1. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák,
az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában
1. Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Ezért az
iskola helyiségeinek használói a felelősek. Ez a felelősség a következőkre terjed
ki.
o
o
o
o

az iskola tulajdonának megóvása, védelme
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzése
a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartása,
az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartása.

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és
helyiségeiben rendet hagyjon.
3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
o osztályonként két-két hetes
o tantárgyi felelősök
IV.2.2 A hetesek, ügyeletesek és felelősök kötelességei
o biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz,
szellőztetés) tiszta, kulturált környezetet,
o a szünetben a termet kiszellőztetik,
o a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik
o felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig,
o jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket,
o ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel
megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát,
o az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát,
o távozáskor leoltják a világítást,
o az utolsó óra után bezárják az ablakot,
o ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz,
o a hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az
osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról
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A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.
–

A felső tagozatos tanulók, külön beosztás szerint 7.30 és 8 óra között, valamint az
óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosóin illetve a bejáratnál tanulói
ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be.
A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők
munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára,
valamint a tanulók magatartására.

–

Az egyes tanítási órákon tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka
lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az
órához szükséges eszközök biztosítását.
Ilyen tárgyi felelős: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb.

–

Az iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában a rendezvények
megszervezéséért felelős tanulóknak közre kell működniük.

– A házirendben a tanulókra vonatkozó tiltásokat az iskolán kívüli rendezvényeken,
melyek a pedagógiai programhoz kapcsolódnak be kell tartani.
IV.2.3. Tanulmányi kötelezettség
A Tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való
távolmaradását igazolni.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetben:
– a szülő előzetes írásbeli, kérelmére, ha a rendelkezésekben meghatározottak szerint
engedélyt kapott a távolmaradásra,
– orvosi igazolással igazolta távolmaradását
– a tanuló hatósági intézkedés, alapos indok miatt nem tudott megjelenni.
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
– bejáró tanuló közlekedési akadály, rendkívüli időjárás miatt késik
A szülő három napot igazolhat tanévenként, ezen túl az osztályfőnök véleményezése
alapján az igazgató dönt az engedélyezésről.
A szülő tájékoztatása, értesítése a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 51.§(3)
bekezdésének előírásai szerint történik.
– az első igazolatlan óra után: a szülő értesítése
– tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése
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– tízedik igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat
értesítése
(a másodpéldányt irattárban kell őrizni)
– harminc igazolatlan óra után a szülő postai úton történő értesítése
(a másodpéldányt az irattárban kell őrizni) valamint a gyermekjóléti szolgálatot.
– az ötvenedik igazolatlan óra után: az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló
tényleges tartózkodási hely szerint illetékes gyámhatóságot
és a kormányhivatalt
Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az
igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 11/1994. (VI.8.) MKM
rendeletben meghatározott mértéket.
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát
kell tenni, ha:
o felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
o ha a szülő kérte, hogy gyermeke magántanulóként folytassa tanulmányait.
o hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és
o a nevelőtestület
o osztályfőnök
o szaktanár javaslata alapján úgy dönt, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tehet.
Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:
o félévkor: február 1- 15.
o a tanítási év végén: legkésőbb a javítóvizsgák ideje.
Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel
köteles folytatni.
Abban az esetben, ha a család huzamosabb ideig külföldön tartózkodik kiskorú
gyermekének iskoláztatásáról gondoskodnia kell. Ebben az esetben a Közoktatási
törvény 109.§ szerint kell eljárni. A külföldön megszerzett és befejezetlen
tanulmányok a magyar közoktatás iskolarendszerében folytathatók (Közoktatási
törvény 111.§).
Vendégtanulói jogviszony létesítésének engedélyezéséhez a kérelmet az igazgatónak
kell benyújtani írásban. A kérelem átvételétől számított tizenöt napon belül meghozza
az igazgató a döntését. Vendégtanuló lehet az a tanuló, aki tartós gyógykezelés alatt áll
így gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé. A tanuló tanulói
jogviszonyának fenntartása mellett tanulmányait fekvőbeteg-ellátás keretében
gyógykezelését biztosító egészségügyi intézményben vagy rehabilitációs
intézményben biztosított nevelés- oktatás keretében folytatja.
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V. A tanulók közösségei
Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók, osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi
munkájának szervezésére az alábbi tisztségviselőket választják meg:
o osztálytitkár, és helyettese, akik osztályukat képviselik az iskolai
diákönkormányzat vezetőségében.
A diákkörök, szakkörök
1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök
működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar,
művészeti csoport stb.
2.

A diákkör, szakkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az
adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége vagy az iskolaszék.
A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek
figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv
elfogadásakor a nevelőtestület dönt.

3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú
személy vezeti.
4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységébe a tanév végéig rész kell venniük.
Az iskolai diákönkormányzat
Az iskolában diákönkormányzat tevékenykedik.(Nkt. 48.§)
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő
segíti.
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4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő
nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és
egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell
kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
Az iskolai diákközgyűlés
1.
2.
3.
4.

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
A diákközgyűlés összehívásáért minden tanévben az iskola igazgatója a felelős.
Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a
diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet
egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről,
az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
1. A szülői szervezetnek (közösségnek, a közoktatásról szóló törvény 59§ (5)
bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb
csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat
érinti.
2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók
nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek
VI. Az iskola működési és munkarendje
VI.1. Az iskola helyiségei és az iskolához tartózó területek általános használati
rendje
o Az intézmény valamennyi tanulójának kötelessége, hogy az épület állagát,
berendezését megóvja.
o Az épület lépcsőházának, folyosójának, osztálytermeinek, azok dekorációjának
megóvása, a helyileg odatartozó osztálynak és osztályfőnökének, illetve
használójának feladata.
o Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni.
A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni.
Az osztályfőnök és az igazgatóhelyettes feladata a kár felmérése, és a kártérítés
részleteinek szülővel, gondviselővel történő tisztázása.
o Az iskolai könyvtárat a könyvtáros kezeli, értékéről köteles elszámolni.
A könyvtár kulcsának megőrzése az ő feladata. A könyvtárhelységben csak
felügyelettel, a nyitva tartási időben tartózkodhatnak tanulók. Az Arany János
Általános Iskolában a könyvtár tanteremként is működik, az ott tartózkodó
osztályok kötelesek megóvni állagát.
1. sz. melléklet.
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o A számítógépteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A terem és a
benne lévő gépek használatáért az ott foglalkozást tartó pedagógus felelős.
2. sz. melléklet.
o A tornateremben tanuló csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.
Az udvari kézilabda és focikapu mozgatása és az azon történő függeszkedés
TILOS!
3. sz. melléklet.
o Az iskola nyitva tartása alatt az épületben idegen személy csak az iskola
valamely dolgozójának kíséretében tartózkodhat. Az ügyeletes feladata a
beérkező külső személyek bejegyzése az ügyeleti füzetbe és elkísérése a
megjelölt helyre.
VI.2. Az iskola munkarendje
Az iskola éves munkarendjét a tantestület, az iskolaszék és a diákönkormányzat
határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok
időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni.
– A tanítás kezdete:
Reggel 8 óra, szükség esetén 715 perc. Minden diák a tanítás kezdete előtt
15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába. (Az ügyeletes 30 perccel előtte.)
A 745 után érkező tanulók szüleit ellenőrzőn keresztül értesítjük a késésről.
– Gyülekezés, felvonulás:
Az iskola udvarán. Felvonulás az ügyeletes nevelők irányításával, a tanítás
megkezdése előtt 15 perccel. Az ellenőrző könyveket fel kell mutatni a
bevonuláskor. Kabátokat a felvonulás után a folyosón a kijelölt szekrénybe kell
tenni.
A tanuló az óra kezdetéig a tanteremben a helyén, vagy a szaktanterem előtt
csendben, fegyelmezetten várja a nevelőt.
– Az óraközi szünetek rendje:
A tanítási óra kezdetét és végét csengő jelzi. Az órák 45 percesek.
A tantermeket tisztán, rendben kell elhagyni. A székeket az utolsó óra után fel
kell rakni, felelősök a hetesek, az osztályfőnökök és az utolsó órát/foglalkozást
tartó nevelők.
Az óraközi szünetekben az udvaron – rossz idő esetén – a folyosón,
zsibongóban lehet tartózkodni.
– A mosdók WC-k kulturált használata minden tanulónak kötelező.
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– A tanítás befejezésével minden tanuló elhagyja az iskola területét, vagy csak
nevelői felügyelettel tartózkodhatnak az iskolában. A délutáni foglalkozások
előtt maximum 15 perccel az aulában, illetve jó idő esetén, az udvaron kell
gyülekezni.
VI.3. Az iskola működési rendje
3.1.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este húsz
óráig van nyitva.

3.2.

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.30 órától,
– igény szerint 7.30-ig – a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja
biztosítani.

3.3.

Az első óraközi szünet, a tízórai szünet. Ekkor a tanulók az alsó tagozatosok
tantermekben a felső tagozatosok az ebédlőben étkezhetnek.

3.4.

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy
írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az
igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével
hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való
távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Felnőtt
kíséretről a szülőnek vagy ennek hiányában az iskolának kell gondoskodnia.

3.5.

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

3.6.

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti
rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg,
és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására
hozza.

3.7.

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő
felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.

3.8.

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését az ügyeletesek
ellenőrzik. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket nyilvántartják és
elkísérik a kívánt helyre.

VI.4. Tanórán kívüli foglalkozások
1.

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi
tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi minden nap 1600 óráig:
o Napközi otthon, A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, – ha a
szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az
elsőtől-hatodik évfolyamon napközi otthon működik. Napközis ellátásra
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minden tanulónak joga van. A tanítási szünetekben a munkanapokon
– igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók
szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.
o Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett
tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek.
A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet
(menzát) és tízórait biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított
étkezési térítési díjat minden hónapban a vezetők által meghatározott
napokon kell befizetni legkésőbb az adott hónap tizenötödik napjáig.
Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja
visszatéríteni, ha a szülő az étkezést két nappal előre lemondja.
o Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni
képességek minél jobb kibontakoztatását az egyes szaktárgyakhoz
kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
segítik.
o Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az
iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési
órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a
tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
o Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni
képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve
lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – az
iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem
az iskola dolgozója.
o Tanulószoba. Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban 14001500 között az ötödik-nyolcadik évfolyamon – ha a szülők igénylik –
tanulószoba működik. Tanulószobai ellátásra minden tanulónak joga van.
o Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését
segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek,
vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk.
A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre
is felkészítjük.
o Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az
osztályok számára évente egy alakalommal tanulmányi kirándulást
szerveznek. Minden tanulónak joga van a tanulmányi kiránduláson való
részvételre.
o Erdei Iskola. Az iskolában a tantervi követelmények teljesítését segítik az
iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei
foglalkozások.
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o Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére
kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő
igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A tanulók
részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fizetniük.
o Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és
nyitvatartási rendje az 1. sz. mellékletben található.
o Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes
megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve
eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári
felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
VII. A tanulók mulasztásának igazolása
Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell.
Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni.
A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.
Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt adhat egy tanítási évben egyszer
az osztályfőnök 3 napra, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén ilyen engedélyt
az igazgató adhat.
A mulasztás igazolható:
o a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a
távolmaradásra,
o a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta,
o a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő
első osztályfőnöki órán.
Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott, és annak okáról az iskola tájékoztatást
nem kapott, az osztályfőnök feladata a szülő megkeresése.
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Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való
önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden
esetben írásbeli büntetést von maga után.
Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit
az osztályfőnök írásban értesíti. A késések idejét össze kell adni (R.20.§ 8.) és
amennyiben eléri a 45 percet igazolatlan órának minősül.
A tanuló által vállalt órákról, foglalkozásokról, való késésre is a fentiek érvényesek.
Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. Pl. tanulmányi, sport
versenyen való részvétel.
Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanuló szülőjét és a gyermekjóléti
szolgálatot, kormányhivatalt.
A hiányzás első napján a szülő köteles értesíteni az iskolát telefonon, esetleg levélben
a hiányzás okáról és várható időtartamáról.
Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a
magatartásjegynek is tükröznie kell:
o 3 óra esetén: osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartás jegy max.: 3-as lehet,
o 4-10 óra esetén: osztályfőnöki intés, a magatartás jegy max.: 2-es lehet,
o 10 óra felett: igazgatói intés, a magatartás jegy max.: 2 lehet.
Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója
köteles a lakóhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíteni.
A harmincadik igazolatlan óra után a tanuló szülőjét postai úton az írat kezelés
szabályai szerint kell értesíteni és a gyermekjóléti szolgálatot.
Az ötvenedik igazolatlan óra után a kormányhivatalt kell értesíteni.
Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az évi óraszám 30 %-át, a szaktanár
javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat
elő.
Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja
meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület
azonban mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak
engedélyezi osztályozó vizsga letételét.
Magántanulói jogviszony létesítésének feltételei (szülői kérelem módja, ideje, az
iskola szolgáltatásának igénybevétele a 46.§(5-6) szerint lehetséges. Magántanuló
lehet az is, aki beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség miatt, vagy sajátos
nevelési igény miatt, a szakértői bizottság véleménye alapján, vagy gyermek
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neurológusi szakvélemény alapján kap erre javaslatot. Ebben az esetben az iskola a
20/2012.(VIII.31.) 75§ felkészíti a tanulót a félévi és év végi vizsgákra.
Felmentés a tanórai foglalkozáson való részvétel alól (ki, milyen feltétellel részesülhet
felmentésben? 46.§(6) l) határozza meg. Osztályozás alóli felmentés esetén írásban
kell értékelni a tanuló teljesítményét és értesíteni a szülőt.
VIII. A tanulók jutalmazása
Kiemelkedő tevékenységért az
jutalmazásokban részesülhetnek.

iskolánk

tanulói,

közösségei

és

csoportjai

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra.

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
o példamutató magatartást tanúsít
o vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el
o vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez
o vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez az iskola jutalomban részesíti.
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
o szaktanári dicséret,
o napközis nevelői dicséret,
o osztályfőnöki dicséret,
o igazgatói dicséret
o nevelőtestületi dicséret,
Diákönkormányzat által tartott iskolagyűléseken dicséret: szóban az önkormányzatban
végzett munkáért. Társadalmi és közösségi munkáját kiemelkedően végző osztály:
könyv és egyéb jutalmak (pl. édesség, jutalom kirándulás szervezése, stb.).
3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
o szaktárgyi teljesítményért,
o példamutató magatartásért,
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o kiemelkedő szorgalomért,
o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
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VIII.1. Egyéni jutalmazások
A jutalmazások formái:
o osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
o szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott
tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért
és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb.
munkáért.
o igazgatói dicséretben az a tanuló részesül, aki városi, megyei, országos
tanulmányi-, és sportversenyeken, vagy kulturális rendezvényeken eredményesen
szerepel.
A jutalmak formái:
o könyvjutalom
o tárgyjutalom
o oklevél
Az osztályfőnök és a diákönkormányzat javaslata alapján a tantestület és a
diákönkormányzat dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért:
o kiemelkedő tanulmányi eredmény
o példamutató szorgalom
o versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel
o az iskola érdekében végzett tevékenység
o kiemelkedő sporttevékenység

„Arany Plakettet” kap az a tanuló, aki nyolc év alatt élen jár a tanulásban, közösségi
munkában és iskolánk hírnevét növelte tanulmányi versenyeken.
Az Év Sportolója díjban részesülhet az a tanuló, aki az adott tanévben a legjobb
sporteredményt érte el.
Közösségek jutalmazásai
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben részesülnek.
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
A tanuló által készített dologért járó díjazás
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A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló
közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési-oktatási
intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan a birtokába került dolognak,
amelyet a tanuló állított elő, a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének
teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi
és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.
Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével,
hasznosításával bevételre tesz szert, a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő
díjazásban a tanuló (tizennegyedik életévét be nem töltött) szülője egyetértésével
az iskola állapodik meg. A megállapodás alapja minden esetben a tanuló szellemi és
fizikai teljesítményének mértéke, valamint a dolog létrehozására fordított becsült
munkaidő. A dolog, szellemi termék értékesítését, hasznosítását követően
az intézmény vezetője tájékoztatni köteles a tanulót az értékesítés tényétől és a bevétel
mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a tanuló és az intézmény közötti
megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia kell a díjazás
mértékére vonatkozó kitételt is. Egyetértés esetén a megállapodást mindkét fél
(a tanuló és mivel kiskorú szüleje) aláírja. Amennyiben megállapodás nem születik és
minden további egyeztetés eredménytelen, a termék tulajdonjoga visszaszáll
az alkotóra.
Magatartás jegyek
5

példás

fegyelmi vétség nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait
példamutatóan látja el,

4

jó

fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja,

3

változó enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi
feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el,

2

rossz

tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés
hatására látja el.

Emeli a magatartás jegyet a példamutató, kiemelkedő társadalmi, tanulmányi, sport,
kulturális munkáért kapott osztályfőnöki és igazgatói dicséret.
A magatartásjegyeket a nevelők, bejegyzései, véleményei alapján és ennek figyelembe
vételével havonta alakulhatnak.
– a nevelői vélemények és bejegyzések megtalálhatók:
o osztálytükör
o ellenőrző könyv, tájékoztató füzet
o osztálynapló
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Szorgalmi jegyek
5

példás

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti
társait is tanulásukban, vagy legalább három tantárgyból javít eredményt,

4

jó

legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít
eredményt,

3

változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú, tanuláshoz való hozzáállása
nem megfelelő mértékű,

2

hanyag tanulmányi munkája ingadozó színvonalú, egy vagy több bukás, vagy
tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle
elvárhatótól.

A szorgalom jegyeket befolyásolja a gyűjtőmunka, kiselőadás tartása.
Iskolagyűléseken az iskola közössége előtt kerül értékelésre a végzett munka.
VIII.2. A tanulók fegyelmi felelőssége
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi
büntetésben részesíthető.
A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki
– tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
– vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
– vagy igazolatlanul mulaszt,
Büntetésben kell részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái
– szaktanári figyelmeztetés,
– napközis nevelői figyelmeztetés,
– osztályfőnöki figyelmeztetés,
– osztályfőnöki intés,
– osztályfőnöki megrovás,
– igazgatói intés,
– igazgatói megrovás,
– tantestületi figyelmeztetés,
– tantestületi intés,
– tantestületi megrovás.
25

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A tanuló súlyos kötelezettségszegése 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:
- agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
- a szándékos károkozás;
- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola igazgatója és a nevelőtestület dönt.
6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza
meg.
7. A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi
büntetést az igazgató és / vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.
A fegyelmi eljárás során a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 4.§(1)q szakaszában
foglaltak alapján a tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait
az alábbiakban határozzuk meg.
A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 napon
belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye nem
derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ
megszegését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja.
A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés
révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi
eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről.
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A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a
nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem
jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet.
A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását
napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban
ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv
ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság
tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat, a határozati javaslatba beépítik.
A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője, a fegyelmi
bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal meghívott egyéb
személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott személyek csak a
bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a tárgyalás céljára
szolgáló teremben.
A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet
a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az
intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban
érintett tanulónak és szülőjének.
A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell csatolni
és az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni.
A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó
nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni.
A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az
iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) meg
kell jelölni az irat ezen, belüli sorszámát.
A Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályozásai

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53.§-ában szereplő felhatalmazás alapján
egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető
események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és
a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása
érdekében. Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett
tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg:
-

az iskola igazgatója a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes
találkozó révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről
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-

-

-

-

-

-

-

IX.

a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt
a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban
meg kell jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét
az egyeztető eljárás kezdeményezése az igazgató kötelessége
az egyeztető eljárás időpontját az érdekeltekkel egyeztetve az iskola igazgatója
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről az egyeztető eljárás
vezetésével megbízott pedagógus személyéről írásban értesíti az érintett feleket
az egyeztető eljárás lebonyolítására az igazgató olyan helységet jelöl ki, ahol
biztosítható a zavartalan tárgyalás feltételei
az igazgató az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének
egyetértése szükséges.
A feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre
hivatkozva utasíthatja vissza
Az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal
köteles a sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést
folytatni, amelynek célja az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának
közelítése
Ha az egyeztető eljárás alkalmával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal
egyetért, az igazgató a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három
hónapra felfüggeszti
Az egyeztetést vezetőnek és az igazgatónak arra kell törekednie, hogy az
egyeztető eljárás lehetőleg 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon
Az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás
készül, amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá
Az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet
okozó tanuló osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek
megfelelő mélységben lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél
közötti nézetkülönbség fokozása
Az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik.
A sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a
kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg kell vitatni, továbbá az
írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.
Egyéb szabályozások

Az egészségügyi felügyelet, vizsgálat megvalósulása: az iskolaorvos és védőnő
éves egészségügyi munkatervének ismerete. A szülők értesítése a védőoltásokról,
azok vezetése a tanulók oltási könyvében. A tanulók egészségügyi csoportokba
sorolása testnevelés órán. A köznevelésről szóló törvény46.§(6) d),46.§(1) e
9,25.§(5) pontja szerint a tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben
és ellátásban részesüljön. Az iskola gondoskodik a rábízott gyermekek, tanulók
felügyeletéről, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről.,
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Ezt az iskola-egészségügyi ellátás igénybevételével tudja hatékonyan
megszervezni. Ez lehetővé teszi a tanulók vizsgálatát, a szülők jóváhagyásával.
IX.1. Szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei
1. A támogatások odaítéléséről
– amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az
osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.
2. A támogatás odaítélésénél – előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek
egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit a szülő egyedül nevel, aki
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó
havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj összegét, akinek
magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, illetve aki állami gondozott.
3. Az iskola igazgatója minden év december 15-ig ismerteti a tankönyvtámogatás
módját
A tankönyvfelelős minden év február 28-ig elkészíti a tankönyvrendelést. A
tankönyvrendelést oly módon készíti el, hogy a tankönyvtámogatás, a
tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz
jutás lehetőségét
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1

A házirend tervezetét a nevelők a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.

2. A házirend tervezetét megvitatja a diákönkormányzat. A diákönkormányzat
véleményéről tájékoztatja az iskola igazgatóját.
3

A házirend tervezetét megvitatja a nevelők két munkaközössége és véleményüket
eljuttatják az iskola igazgatójához.

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék és a szülői
szervezet véleményét.
5. Az iskola igazgatója a tanulók, nevelők, szülők, valamint az iskolaszék
véleményének figyelembevételével elkészíti az iskolai házirend végleges
tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a
diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértését, valamint a szülői szervezet
véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
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1. sz. melléklet
A könyvtár használóinak köre
Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói,
pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Szükség esetén az iskola
tanulói számára előadást, foglalkozást tartó külső előadó is igénybe veheti a foglalkozás
megtartásához szükséges szolgáltatást.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikusan
létre jön, megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.
A könyvtár beiratkozásnál a következő adatokra van szükség:
név
születési hely és idő
anyja neve
állandó lakhely illetve tartózkodási hely.
munkavállalóknak személyi igazolvány
A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára,
indokolt esetben a könyvtár zárása és nyitása közötti időre kikölcsönözhetik.
-

Kölcsönzés
A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni.
A kölcsönzés hagyományos módon történik.
A könyvtárból egy alkalommal legfeljebb három dokumentum kölcsönözhető egy hónap
időtartalomra. A kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható újabb egy hónapra.
Ugyan ez vonatkozik a kötelező és ajánlott olvasmányok kölcsönzési idejére, és
meghosszabbítására.
A kölcsönzési idő lejárta után, ha a könyv nem kerül vissza a könyvtárba, újabb kötet nem
kölcsönözhető.
Az iskolából távozó tanulónak, a tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött
könyveket, tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni.
A pedagógusok a tanév során egy-egy tananyagrészhez a szükséges mennyiségű
dokumentumot az anyagrész feldolgozásához szükséges ideig használhatják.
Az elveszett vagy rongálódott könyvtári használatra alkalmatlanná vált könyveket az olvasó
köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni.
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A könyvtár nyitva tartásának ideje
Hétfő

0800 - 1500

Kedd

0800 - 1500

Szerda

0800 - 1500

Csütörtök

0800 - 1500

Péntek

0800 - 1400
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2. sz. melléklet
A számítógépterem használatának rendje
A számítógépteremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. A terem és a benne lévő
gépek használatáért az ott foglalkozást tartó pedagógus a felelős.
1. A tanulók a terem előtt fegyelmezetten várják a tanárt.
2. A terembe cask tanári felügyelettel léphetnek be.
3. Ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos!
4. Tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan tilos!
5. A gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet bekapcsolni, és csak rendeltetésszerűen
lehet használni.
6. Az elektromos hálózatba más nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához
tartozó berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
7. A teremben elhelyezett biztonsági jelzőberendezések műszaki állapotát folyamatosan
figyelni kell, és mindenféle rendellenességet azonnal jelenteni kell az
iskolavezetésnek.
8. Tilos a számítógép hardver és szoftver beállításait módosítani, telepített operációs
rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit
megváltoztatni.
9. Ha a tanuló bármilyen meghibásodást vagy rendellenes működést tapasztal azonnal
szóljon a szaktanárnak.
10. A számítógépeket a tanítási időn kívül előre egyeztetett időpontban, tanári felügyelet
mellett lehet használni.
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3. sz. melléklet
A tornateremre, a testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön
szabályok.
1. A tanuló a tornatermet tanítási időn kívül előre egyeztetett időpontban, tanári
felügyelet mellett használhatja.
2. A sportfoglalkozásokon, utcai ruházat helyett sportfelszerelést (pl. tornacipő,
edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselni.
3. A sportfoglalkozásokon baleset-megelőzési okokból nem viselhetnek karórát, gyűrűt,
nyakláncot, lógó fülbevalót.
4. A tornateremben elhelyezett eszközökre (pad, bordásfal, ugrószekrény, kötél stb.)
felmászni, azokat használni csak szaktanár felügyeletével lehet.
5. A sportfoglalkozások alatt a tanulói öltözők ajtaját zárni kell.
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4.sz. melléklet
Csengetési rend
1. óra

800-8.45 Tízórai szünet

2. óra

905-950

3. óra

1000-1045

4. óra

1055-1140

5. óra

1150-1235

6. óra

1245-1330
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5.sz. melléklet
A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelem, elbírálás elve:
1. A napközis foglalkozásra a szülő írásbeli kérelme alapján lehet jelentkezni.
2. Az első osztályosok beiratkozáskor, a többi tanulónak a tanévet megelőző májusában
kell jelezniük a szülőknek. Indokolt esetben a tanuló foglalkozásokra való felvétele
tanév közben is lehetséges.
3. Túljelentkezéskor figyelembe kell venni a tanuló családi körülményeit, szociális
hátterét.

Térítési és tandíjak
Napközis foglalkozás
A napközis ellátásért térítési díjra kötelezettek minden hónap 15-ig kötelesek teljesíteni a
díjfizetést.
Művészeti képzés
A művészeti képzés tandíjköteles, ha a választott képzés 2. művészeti ág a tanuló számára.
Első művészeti ág választása esetén térítési díjat kell fizetni.
Kivételt képeznek a Gyermekvédelmi támogatásban részesülők. Részükre a képzés
ingyenes.
A tandíj és a térítési díjat félévenként egy összegben kell befizetni.
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