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1. A NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN SZABÁLYZANDÓK: 

1.1. A GYERMEK TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK MULASZTÁSÁNAK, 

KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

1.1.1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap 

hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. A 

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

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

az osztályfőnöknek. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három 

tanítási napon belül 

- legfeljebb egyszeri három napig terjedő, vagy háromszor egy napos mulasztás esetén 

szülői, 

- három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással 

(hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok) igazolhatja mulasztását.  

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

 

1.1.2. A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-

oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg a lehető legrövidebb 

időn belül értesíti a szülőket. Azt, hogy a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-

oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

 

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

távolmaradását. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal 

történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú 

tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét 

az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, 

és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat 

közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

1.1.4. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 

iskola igazgatója - a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt - a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, tanköteles tanuló esetén a 

gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti 

szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a 

mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

1.1.5. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, 

az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási 
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évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt. 

 

1.1.6.A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás 

megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése 

alapján a tanköteles tanuló esetén harminc óra. 

 

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

Nkt. 5. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a 

kétszázötven tanítási órát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

 

1.1.8. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget 

tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem 

minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak 

száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

1.1.9. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az 

idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának 

minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

 

1.2. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK, TOVÁBBÁ A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, 

DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS SZABÁLYAI 

1.2.1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást 

minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. 

 

1.2.2. Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok 

szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges 

kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri a nevelőtestület 

és a szülői munkaközösség véleményét. 

 

1.2.3. A térítési és tandíjakat minden hó 10. napjáig előre kell befizetni az iskola 

pénztárosánál. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet 

térni. 

 

1.2.4. Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton az iskola gazdasági 

vezetője gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy ha az iskolából 

tartósan …. hónapot igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül 

nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt. 

 

1.2.5. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 10. napjáig kell befizetni. 
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1.2.6. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a 

következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülő részére postai úton 

visszajuttatja, ha az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre az étkezés felelősnél 

lemondja. 

1.2.7. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok 

vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak 

kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 30 százaléka, melyet az adott dolog 

elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az 

egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott 

javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola 

igazgatója dönt. 

 

1.3. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYV 

TÁMOGATÁS ELVE, AZ ELOSZTÁS RENDJE 

1.3.1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 

amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. 

1.3.2. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola 

jogosult – előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője 

munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori 

minimálbér 50 százalékát, akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, illetve aki 

állami gondozott. 

1.3.3. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók 

közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e 

támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző 

pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni. 

1.4. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK RENDSZERES 

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI 

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

- az iskola igazgatója 

- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, 

- a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

- az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 

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

folyamatosan szóban, és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban, illetve 

elektronikus napló útján tájékoztatják. Az elektronikus napló hozzáférésének módját az iskola 

biztosítja a szülő számára. 

 

1.4.2. 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, vagy a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
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1.4.3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, 

a nevelőtestülettel. 

1.4.4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról  

- az iskola igazgatója a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden 

félév elején, a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

- az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

 

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

- szóban: 

- a családlátogatásokon, 

- a szülői értekezleteken, 

- a nevelők fogadó óráin, 

- a nyílt tanítási napokon, 

- a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

- írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), elektronikus naplóban. 

 

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

munkaterv tartalmazza. 

 

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

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az 

adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 

 

1.5. A GYERMEKEK, TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

 

1.5.1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

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

- vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

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

növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 

 

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

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

 

1.5.3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 
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- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 

1.5.4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehet át. 

 

1.5.5. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

 

1.5.6. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 

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

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 

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

 

1.6. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

 

1.6.1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

 

1.6.2. Az iskolai fegyelmező intézkedések formái 

- szaktanári 

figyelmeztetés, 

- napközis 

nevelői 

figyelmeztetés, 

 

- osztályfőnöki 

figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki 

intés, 

- osztályfőnöki 

megrovás, 

- igazgatói 

figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói 

megrovás, 

- tantestületi 

figyelmeztetés, 

- tantestületi 

intés, 

- tantestületi 

megrovás. 

 

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

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

 

1.6.4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

- a szándékos károkozás; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

1.6.5. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 
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1.6.6. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

1.6.7. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

 

1.7.ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐ RÉSZRŐL TÖRTÉNŐ 

HOZZÁFÉRÉS MÓDJA 

 

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

folyamatosan szóban, és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban, illetve 

ha bevezetésre kerül, elektronikus napló útján tájékoztatják. Az elektronikus napló 

hozzáférésének módját az iskola biztosítja a szülő számára. A bejelentkezési azonosítót és 

jelszót az intézmény adja meg első esetben. 

 

1.8. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 

KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT IDEJE, AZ 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 

 

1.8.1.A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, 

a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a 

továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell 

megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

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

megállapításához, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási 

évben kell megszervezni. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A 

vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, 

körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy 

gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy 

a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó 

pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga 

megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

 

1.8.3.  Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

- a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 
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- A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

 

1.8.4. A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot 

kell kijelölni. Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő 

időszakban, osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző 

három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az 

iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára 

történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

- Tanulmányok alatti vizsgát - az e rendeletben meghatározottak szerint - 

független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben 

lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott 

tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

- Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 

vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, 

hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

- Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. 

Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, 

szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a vizsgabizottságba legalább két 

olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

- A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a 

szóbeli, a gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai 

programjában kell meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga - ha azt az 

iskolában szervezik - vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató, a 

független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal 

bízza meg. 

- A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű 

és jogszerű megtartásáért.  

 

2. AZ ISKOLA HÁZIRENDJE ÁLLAPÍTJA MEG: 

 

2.1. A TANÍTÁSI ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTTI SZÜNETEK, VALAMINT  A 

FŐÉTKEZÉSRE BIZTOSÍTOTT HOSSZABB SZÜNET IDŐTARTAMA ÉS A 

CSENGETÉSI REND 

 

2.1.1. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:  8
00

 –  8
45 

2. óra:  9
00

 –  9
45 

3. óra:  9
55

 – 10
40 

4. óra: 10
50

 – 11
35  

5. óra: 11
45

 - 12
30 

6. óra: 12
40

 – 13
25 

 

2.1.2. Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók az ebédlőben, illetve a 

tantermekben étkezhetnek. 

 

2.1.3. A kötelező tanítási órák után a főétkezésre biztosított idő: 45 perc 
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2.2. AZ ISKOLAI, TANULÓI MUNKAREND 

 

2.2.1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhét 

óráig vannak nyitva. 

 

2.2.2. Az iskolában jogszerűen tartózkodó gyermek felügyeletét, az iskola a foglakozások 

után 16 és 17 óra között biztosítja. 

 

2.2.3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7
30

 és 7
45

 óra között kell megérkezniük. 

 

2.2.4. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, 

május) reggel 7
30

 és 7
45

 óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve az első szünetet 

– az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a 

tanulók ezekben a hónapokban is a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. 

 

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

nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

 

2.2.6. 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. 

 

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

engedélyezhetik. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia a portán. 

 

2.2.8. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik a 

kifüggesztett ügyeleti rend szerint.  

 

2.2.9. 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.  

 

2.2.10. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

 

2.2.11. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat 

ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. 

 

2.3.A TANÓRAI ÉS EGYÉB FOLGLAKOZÁSOK RENDJE 

 

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

foglalkozásokat szervezi: 

- Napközi otthon, tanulószoba: Hagyományos tanítási rendszerben a délutáni 

időszakban az első-nyolcadik évfolyamon napközi otthon működik. A tanítási 

szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha 

ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

- Diákétkeztetés: A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók 

napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem 

járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola 
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fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az étkezési felelősnél kell befizetni 

minden hónapban előre, legkésőbb az adott hónap tizenötödik napjáig. A tanév első 

hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki az első 

tanítási napon reggel jelzi az osztályfőnöknek. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési 

díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést 

egy nappal előre lemondja. 

- Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások: Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

- Iskolai sportkör: Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt 

biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

- Szakkörök: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is 

elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók: A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

- Kirándulások: Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek.  

- Erdei iskola: A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A 

tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő ellátással 

kapcsolatos költségeket (étkezés) a szülőknek kell fedezniük, a többi költség az 

intézményt terheli. 

- Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás: Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási 

időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 

- Szabadidős foglalkozások: A szabadidő hasznos és 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 fedezniük. 

- Hit- és vallásoktatás, illetve erkölcstan: Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett 

egyházak – az iskola nevelő-, és oktató tevékenységétől függetlenül – hit-,  vallás- és 

erkölcstan oktatást szerveznek. A hit-, vallás- vagy erkölcstanoktatás valamelyikén 

való részvétel a tanulók számára kötelező. 
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2.3.2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14
00

 és 16
00

 óra között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

 

2.3.3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a fejlesztő foglalkozások, 

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

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

 

2.3.4. A képességfejlesztő foglalkozásra, kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

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

foglalkozásokon, korrepetálásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére 

az iskola igazgatója adhat. 

 

2.3.5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 

kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható. 

 

2.3.6. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

- A napközi otthon vagy tanulószoba minden tanuló számára kötelező, felmentést a 

szülő írásos kérelme alapján az iskola igazgatója adhat. 

- A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16
00

 óráig tartanak. Szülői 

igény esetén a napköziben a tanulók számára 16
00

 és 17
00

 óra között az iskola 

felügyeletet biztosít. 

- A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

- A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el. 

Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

 

2.4. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSÁVAL, ANNAK MÓDOSÍTÁSÁVAL 

KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI KÉRDÉSEK 

 

2.4.1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) 

tantárgyak tanulását biztosítja: 

- informatika, 

- angol, német, 

- emelt óraszámú angol, 

- emelt óraszámú német, 

- német nyelvet oktató német nemzetiségi, 

- magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás, 

- emelt óraszámú matematika, 

- emelt óraszámú magyar irodalom 

2.4.2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 

szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a 

következő tanévben választható tantárgyakról. 

 

2.4.3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, minden év május 20-ig írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. 

 

2.4.4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja 

le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. 
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2.4.5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 

módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. Kiskorú tanuló esetén a 

tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, 

amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem cselekvőképtelen –, 

gyermekével közösen gyakorolja. 

 

2.5.AZ ISKOLA HELYISÉGEI, BERENDEZÉSI TÁRGYAI, ESZKÖZEI ÉS AZ 

ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJE  

 

2.5.1. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: A tanulók 

igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, 

hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a 

tanulók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

Az iskola épületében az intézmény tanulóin, dolgozóin kívül szülő, hozzátartozó illetve 

idegen személy csak ügyintézés céljából és az annak megfelelő helyiségben tartózkodhat. A 

tanulók az intézmény helyiségeit, létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 

Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. Tanítási idő után tanuló csak szervezett 

foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában! Az egyes helyiségek, létesítmények 

berendezéseit, felszereléseit elvinni csak igazgatói engedéllyel, átvételi elismervény ellenében 

lehet. 

2.5.2.A könyvtár használata 

Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon az egyes Tagintézményekben az 

előre kifüggesztésre került időpontokban tart nyitva. Az iskolai könyvtárat az iskola 

valamennyi tanulója használhatja. A könyvtárban, csak a könyvtáros jelenlétében 

tartózkodhatnak a tanulók. A nyitvatartási idő úgy lett meghatározva, hogy azt a délelőtt és 

délután az iskolában tartózkodó tanulók egyaránt igénybe vehessék. A könyvtár 

szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik 

igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A 

kikölcsönzött könyveket a tanuló anyagilag is felel. Elvesztésük esetén kártérítést köteles 

fizetni. Iskolatávozáskor a tanuló a kikölcsönzött könyveket köteles visszahozni. A tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv, egyéb könyv megrongálásából származó 

kárt az iskolának megtéríteni, ez azonban nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból 

származó értékcsökkenésre. A könyvtárhasználat során a tűz- és vagyonvédelmi előírások 

betartása kötelező. 

 

2.5.3.A számítógépterem használata 

A számítógéptermet a tanulók csak nevelői felügyelet mellett használhatják. A gépeket 

bekapcsolni és használni csak a számítástechnika tanár engedélyével lehet. A gépekkel való 

gyakorlás során csak iskolai eszközök használhatók!  

Fentieken túl a teremben kifüggesztett terem-és géphasználati utasítások az irányadók. A 

terem-és géphasználatnál a vagyon-, baleset-és tűzvédelmi előírások fokozottan betartandók! 

 

2.5.4.A fizikai és kémiai szaktanterem használata 

Tanuló a termekben csak tanári felügyelettel tartózkodhat. A szertárba tanuló nem mehet be! 

A tanulók elektromos eszközöket nem kezelhetnek, ha azok 24 V-nál nagyobb feszültségről 

üzemelnek! 

 

2.5.5.A technika és rajz szaktanteremben való tartózkodás szabályai 
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Minden tanulónak ügyelni kell a köztulajdon védelmére. Be kell tartani a munkaterem 

rendjének előírásait, a fegyelmezett magatartást és figyelmes munkavégzést. 24 V-nál 

nagyobb feszültségről működő elektromos berendezést tanuló nem működtetheti! 

 

2.5.6.A tornaterem használata 

A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. A szereket kizárólag 

rendeltetésszerűen szabad használni. A tornaterembe utcai cipővel bemenni tilos! 

 

2.5.7. Az ebédlő használata 

Tanulók az ebédlőben önállóan kizárólag étkezés céljából tartózkodhatnak, az éttermekben 

szokásos viselkedési normák betartásával.  

 

2.5.8. Az iskolához park, sportudvar és épület tartozik. A tanulók kötelesek saját és mások 

testi épségének védelmére a helyes viselkedési szabályokat betartani. A tanulók csak a 

számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. 

 

2.6. AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, A PEDAGÓGIAI PROGRAM 

VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN 

ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS 

 

2.6.1. Az iskola által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán 

kívüli és szabadidős rendezvényeken (pl.: diszkó, klubdélután, gyárlátogatás, kulturális 

rendezvények stb.) minden felső tagozatos tanuló részt vehet, akit osztályfőnöke előzetesen 

nem tiltott el magatartási okok miatt a rendezvény látogatásától. A rendezvények alkalmával 

tilos káros élvezeti cikkeket (kábítószer, alkohol, cigaretta) behozni, árusítani, fogyasztani, a 

helyes erkölcsi magatartással ellentétes módon viselkedni. 

 

3. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

SZABÁLYOK 

 

3.1 A tanuló kötelessége, hogy: 

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

- betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

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

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy 

balesetet észlel; 

- azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

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

gyakorlatában; 

- rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 

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

- a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; 
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- a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

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

melegítő) kell viselniük; 

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

fülbevalót. 

- a tanulók a testnevelési órákon, illetve egyéb sportfoglalkozásokon nem 

rágógumizhatnak. 

 

3.3 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos 

és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában 

tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 

 

3.3.1 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

- fogászat: évente két alkalommal, 

- belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

- szemészet: évente egy alkalommal, 

- a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

- valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 

évfolyamon. 

 

3.3.2 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 

alkalommal, illetve szükség szerint.  

 

3.3.3 Az iskola épületében dohányozni tilos! 

 

4. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

4.1 Az osztályközösség 

 

4.1.1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. 

 

4.1.2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

- osztálytitkár, 

- két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

4.2 A diákkörök 

 

4.2.1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. 

A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 

4.2.2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

munkaközösség vagy az iskolai vezetőség. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév 

elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves 

munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

 

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

vezeti. 
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4.2.4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 

személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, 

és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt 

segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

 

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

tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 

 

4.2.6. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

4.3 Az iskolai diákönkormányzat 

 

4.3.1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 

4.3.2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 

küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. 

 

4.3.3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

 

4.3.4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

4.4 Az iskolai diákközgyűlés 

 

4.4.1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

 

4.4.2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős. 

 

4.4.3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

 

4.4.4. 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, 

 

 

5. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ 

ISKOLÁBA 

 

5.1. A tanulók az iskolába csak saját felelősségre hozhatnak be mobiltelefont, MP3, MP4, 

egyéb, hangfelvételre és lejátszásra alkalmas tanuláshoz nem szükséges eszközöket, ezek 

használata a tanítási órákon tilos! Óraközi szünetekben, mások nyugalmát nem zavarva, 

fejhallgatóval használni lehetséges.  
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5.2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges esetben 

– hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók 

kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában. 

 

5.3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az 

engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első 

alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási 

nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a 

szülőnek adja át. Többszöri megsértés esetén az eszköz behozatalát az iskola vezetősége 

megtilthatja. 

 

5.4. A tanulók az iskolába rollerral, kerékpárral, motorkerékpárral csak a szülő írásbeli 

engedélyével járhatnak. Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. Ezeket az 

eszközöket az iskola erre a célra kijelölt területén kell tartani. 

 

6. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

6.1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével 

az iskola igazgatója készíti el. 

 

6.2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és 

véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A 

diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola 

igazgatóját. 

 

6.3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához. 

 

6.4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet 

(közösség) véleményét. 

 

6.5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével 

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

beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az 

elkészített tervezettel kapcsolatban. 

6.6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ jóváhagyásával lép hatályba. 

 

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

ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 

6.8. A házirend módosítását a 6.1. – 6.6. pontig leírt módon kell végrehajtani. 

 

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. Ez a házirend 2013. év december hó 18 napján – az iskola fenntartójának jóváhagyásával 

– lépett hatályba. 
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7.2. A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyetértett az iskola szülői munkaközössége és az 

iskolai diákönkormányzat.  

 

 

Sátoraljaújhely, 2013. december 18.  

P.H. 

Bardi Miklós 

                igazgató 

 

 

 


