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2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Ez a Házirend a Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola diákjainak alkotmánya. Célja, hogy rögzítse
az intézménnyel jogviszonyban álló személyek jogait és a kötelezettségeit, valamint az iskola munkarendjét.
Iskolánk életével kapcsolatos azon rendelkezések, amelyek biztosítják az iskola törvényes működését, az
oktatás  zavartalanságát,  a  tanulók  közösségi  életének  megszervezését.  Betartása  és  betartatása  iskolánk
minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!

A házirendet:

 az iskola igazgatója készíti el,

 a nevelőtestület fogadja el,

 a szülői szervezet

 és a diákönkormányzat véleményezi. 

Ezen  házirendet  A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.évi  CXC.  törvény,  a  nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31 ) EMMI
rendelet (a házirend tartalma 20-20§) rendelkezéseinek megfelelően készítettük.

Az  intézmény  Pedagógiai  Programja  és  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  rendelkezései
iránymutató vezérfonalként szolgáltak a szabályok megalkotása során.

A házirend azon a napon lép hatályba, amikor azt - az arra jogosult fórumok előzetes jóváhagyását
követően - az Intézmény fenntartója a jelen dokumentum „Legitimációs záradékának” aláírásával elfogadta.
A Házirend határozatlan időre jött létre és visszavonásáig hatályban áll. Területi hatálya, az intézmény teljes
területére és annak közvetlen környezetére,  valamint az Éves munkatervben meghatározott iskolán kívüli
programok helyszínére is vonatkozik.

A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – kötelezőek
az  intézménnyel  jogviszonyban  álló  minden  személyre,  tanulóra,  pedagógusra  és  más  alkalmazottra
egyaránt.

A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és
más  alkalmazottakra  is  vonatkozhat  (például  a  helyiség-használat  rendjének  meghatározásakor,  vagy  a
jogorvoslati  és  kapcsolattartási  szabályokban),  másrészt  a  tanulókra  vonatkozó  házirendi  előírásokat  a
pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell.

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a
Házirend  szövegét,  és  megismertetni  őket  azokkal  a  szabályokkal,  amelyek  a  tanulói  jogokkal  és
kötelességekkel foglalkoznak.



2.1 A házirend nyilvánossága

A házirend egy-egy példánya megtekinthető:

 az iskola portáján

 az iskola nevelői szobájában

 az iskola igazgatójánál

 az iskola igazgatóhelyetteseinél

 az osztályfőnököknél

 www.andrassy-vecses.hu   oldalon

2.2 Az iskola nagyobb közössége

A tanulók nagyobb közössége a tanulólétszám 70%-a.

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés
kikéri  a  Diákönkormányzat  véleményét,  javaslatát,  lehetővé  teszi  az ilyen témájú  tantestületi
értekezleteken való részvételüket.

2.3 A köznevelési intézmény adatai

Megnevezése

Hivatalos neve: Vecsési Andrássy Gyula Általános Iskola

Az alapítás időpontja: 1928.02.01

Feladatellátási helyei

Székhelye 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

Alapító és a fenntartó neve és székhelye

Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Alapítói jogkör gyakorlója: Emberi erőforrások minisztere

Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Fenntartó neve: Monori Tankerületi Központ

Fenntartó székhelye: 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.

Típusa: általános iskola

OM azonosító: 032516

E-mail cím: analap.iskola@gmail.com

Web: www.andrassy-vecses.hu



2.4 A Házirend felülvizsgálata, módosítása

Felülvizsgálatát minden tanév elején, augusztus 31-éig el kell végezni. E munka résztvevői: az igazgató vagy
megbízottja,  a  nevelőtestület  képviselője,  a  DÖK  képviselője,  az  SZMK  képviselője.  A  felülvizsgálat
eredménye módosítás és jóváhagyás, vagy módosítás nélküli jóváhagyás lehet.

A Házirend a felülvizsgálat időszakától függetlenül, bármikor módosítható, akár az Iskola tantestülete vagy
igazgatósága,  akár bármelyik érdekelt  vagy érintett  fél  javaslatára,  kezdeményezésére.  A módosítás csak
akkor  léphet  érvénybe,  ha  azt  valamennyi  érdekelt  vagy  érintett  fél  véleményezte,  illetve  a  tantestület
egyszerű többséggel elfogadta.

3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

3.1 Tanulói jogviszony

A tanuló - beleértve az egyéni munkarenddel  rendelkezőt  is -  az iskolával  tanulói jogviszonyban áll.  A
tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A
tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá
az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

3.2 A tanulók jogai

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskola minden
tanulójának joga, hogy:

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,

 hogy  érdeklődésének  és  tehetségének  megfelelő  szakköri,  tehetséggondozó  foglalkozáson
vegyen részt, versenyek előtt szakszerű felkészítést kapjon,

 tanulmányi  nehézségeinek  megoldásához  a  fejlesztő  foglalkozások  keretében  szaktanári
segítséget kapjon,

 igénybe  vegye  az  iskola  létesítményeit,  a  tanintézet  nyújtotta  tanórán  kívüli  lehetőségeket,
(korrepetálás, tanfolyam, sportkör, szakkörök, étkeztetés),

 alsó tagozatban napközi otthoni ellátásban részesüljön,

 a felső tagozatosok számára szervezett tanulószobai foglalkozáson munkavégzéséhez szakszerű
segítséget kapjon,

 rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön,

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak
számára,

 tanárait,  az iskola vezetőségét  felkeresse probléma,  jogsérelem esetén,  és ezek megoldásához
segítséget kapjon,

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön,

 vallási,  világnézeti  meggyőződését,  nemzeti  vagy  etnikai  önazonosságát  tiszteletben  tartsák,
feltéve, hogy ezzel más jogszabályt, vagy társai és nevelői ezen jogát nem sérti,

 joga,  hogy  ennek  érdekében  vallási  és  világnézeti  meggyőződésének  megfelelően  hit  és



vallásoktatásban részesüljön,

 részt vegyen tanulmányi versenyeken,

 csak  napi  2  „nagydolgozatot”  (témazárót)  írjon  előzetes  egyeztetés  alapján,  melyet  a  tanár
legalább egy héttel előre jelez,

 kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja,

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület,
az iskolavezetés segítségét kérheti,

 véleményt  mondjon,  javaslatot  tegyen  és  kezdeményezzen  az  iskola  életével  kapcsolatos
kérdésekben, s felvetéseire a törvényben megszabott módon, 15 napot nem meghaladó idő alatt
érdemi választ kapjon,

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,

 kezdeményezze  diákszerveződések (iskolaújság,  klubok,  diákkörök,  stb.)  létrehozását és  ezek
munkájában részt vegyen,

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon,

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben, szociális
támogatásban részesüljön,

 a  kedvezmények  igénybe  vételének  lehetőségéről  a  megfelelő  időben  pontos  tájékoztatást
kapjon, erről egyéb címszó rendelkezik,

 a nevelési és tanulmányi problémáinak megoldására szakszerű segítséget kapjon, a Pedagógiai
Szakszolgálatok javaslatait az iskola igazgatója a jogszabályokban meghatározott keretek között
figyelembe vegye,

 kérheti átvételét más iskolába.

3.3 A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása

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

 az iskola igazgatója

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén évente legalább  kétszer,

o közösségi fórumokon és a portán,

o az elektronikus naplón és a honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja.

 Az osztályfőnökök és a DÖK képviselők 

o az osztályfőnöki órákon és 

o az elektronikus naplón keresztül 

folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.

2. A  tanulót  és  a  tanuló  szüleit  a  tanuló  fejlődéséről,  egyéni  haladásáról  a  nevelők  folyamatosan
szóban, az elektronikus napló felületén és a tájékoztató füzeten 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 fordulhatnak.

4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott
képviselőik,  tisztségviselőik  útján  közölhetik  az  iskola  igazgatóságával,  nevelőivel,  a
nevelőtestülettel.

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

 az iskola igazgatója

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,

o a portánál elhelyezett hirdetőtáblán,

o az elektronikus naplón és a honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja,

 az osztályfőnökök:

o az osztályok szülői értekezletein,

o az elektronikus naplón keresztül tájékoztatják.

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon  tájékoztathatják:

 szóban:

o egyéni megbeszéléseken,

o a családlátogatásokon,

o a szülői értekezleteken,

o a nevelők fogadó óráin,

o a nyílt tanítási napokon,

o a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott  megbeszéléseken,

 írásban a tájékoztató füzetben és az elektronikus naplón keresztül.

7. A  szülői  értekezletek  időpontjait  tanévenként  az  iskolai  munkaterv  tartalmazza.  A  nevelők  a
szülőkkel a fogadóórákról külön egyeztetnek.

8. 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  tanuló
osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

9. A  szülők  kérdéseiket,  véleményüket,  javaslataikat  szóban vagy írásban  egyénileg  vagy  választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.

10. A KRÉTA rendszerben a szülői és tanulói hozzáférés generálását az intézményvezető-helyettes végzi
az osztályfőnökök jelzésére.

11. Az  osztályfőnökök  a  KRÉTA  rendszer  faliújság-bejegyzéseken  keresztül  tudnak  üzenni  a
szülőknek, hirdetni, határidőket megadni.





3.4 Tanulói jogok gyakorlása

A  jogok  rendeltetésszerű  gyakorlása  során  figyelmet  kell  fordítani  a  gyermeki  és  tanulói  jogok
érvényesítésére, a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánítás szabadságához való jog betartására.

 Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – a törvényben
előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.

 Személyesen,  vagy  képviselő  útján  vegyen  részt  az  őt  érintő  döntések  meghozatalában,  az
intézmény irányításában, életének szervezésében.

 A diákjogok érvényesítésének elsődleges szerve iskolánkban a diákönkormányzat szervezete.

3.5 Diákkörök létrehozásának rendje

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – 
diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti.

3.6 A diákönkormányzat jogosultságai

 A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti szervezete, amely működéséről saját maga dönt.

 A diákönkormányzat működési feltételeit önálló szabályzatban rögzíti.

 Az  iskolai  Diákönkormányzat  (DÖK)  megválasztása  tanévenként  felmenő  rendszerben  az
osztályok delegált képviselői által történik.

 Minden tanuló választó és választható.

 Az  iskolai  közösségek  életüket  érintő  bármely  kérdésben  a  diákönkormányzaton  keresztül
érvényesíthetik jogaikat.

 A diákönkormányzat jogköre a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

 Munkájukat  pedagógus  segíti,  aki  a  DÖK  megbízása  alapján  eljárhat  a  diákönkormányzat
képviseletében is.

 A nevelőközösség véleményének kikérésével dönt saját működéséről, saját anyagi erőforrásaik
felhasználásáról, egy tanítási nap programjáról.

 A diákönkormányzat vezetőit demokratikusan választja, működési szabályzatot készít, munkáját
éves munkaterv alapján végzi.

 Dokumentumaikat a tanulóközösség fogadja el, a nevelőközösség hagyja jóvá.

 Feladatainak  ellátásához  az  iskola  helyiségeit,  berendezéseit  térítésmentesen  használhatja,  ha
ezzel nem sérti az intézmény működését.

 A házirendben  meghatározott  nagyobb tanulóközösségek tanulói  létszámának  50 %-át  érintő
kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét.

 Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját, például osztályát érintő, de
a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben.

 Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét.

 A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki,
melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.



3.7 A tanulók kötelessége, hogy:

 Betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit.

 Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit,  pedagógusait,  alkalmazottait,  valamint  tanulótársait,
emberi méltóságukat. Jogaikat ne sértse.

 Kulturáltan  viselkedjen,  a  napszaknak  megfelelően  köszönjön  az  iskola  nevelőinek  és
valamennyi dolgozójának.

 A tanórákon és kötelező foglalkozásokon rendszeres munkával és fegyelmezett  magatartással
tegyen eleget – képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének.

 Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az
iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet.

 Az  iskola  felszereléseit,  berendezési  tárgyait  mindenkor  rendeltetésszerűen  használja,  azok
épségéért anyagi felelősséggel tartozik. Szándékos rongálás esetén a szülő álljon helyt az eredeti
állapot helyreállítása tekintetében.

 A megfelelő iskolai munkavégzés érdekében az órán, és az órán kívül is viselkedjen rendesen,
fegyelmezetten.

 Az osztályfőnök által létrehozott ülésrend szerinti helyen üljön.

 Kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván.

 A tanuláshoz szükséges felszerelést hozza magával.

 Minden tanítási  napon hozza magával  üzenőfüzetét,  melyben a bejegyzéseket  a szülőkkel 48
órán belül írassa alá.

 Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését.

 Ügyeljen  a  maga  és  társai  testi  épségére,  egészségére,  éppen  ezért  tilos  a  dohányzás,  az
alkoholfogyasztás,  kábítószer  és  koffein  tartalmú  italok  fogyasztása,  sérülést  okozó  tárgyak
behozatala, mind szorgalmi időben, mind pedig bármely iskolai rendezvény alkalmából.

 Tanításhoz nem tartozó eszközöket (pl.: játék, rádió, magnó, Cd-lejátszó, mobiltelefon, bármely
más  híradástechnikai  eszköz,  nagy  értékű  ékszer,  nagyobb  mennyiségű  pénz)  nem  szabad
behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért
az  iskola  felelősséget  nem  vállal.  Alsó  tagozatos  diákok  mobiltelefont,  okosórát,  kizárólag
igazgatói  engedéllyel  hozhatnak  az  iskolába.  Mobiltelefont,  okosórát  kizárólag  kikapcsolt
állapotban  a  diák  táskájában  lehet  tárolni  a  visszaélések  elkerülése  érdekében.  Amennyiben
külön engedély alapján az ezen pontban megjelölt  eszköz bekapcsolásra és használatra kerül,
azzal az iskola területén tanítási  időben vagy tanítási  időn kívül másra nézve kompromittáló,
bántó,  illetve  az  iskola  hírét  negatívan  befolyásoló  képet,  videót,  hanganyagot  készíteni  és
megosztani  szigorúan  tilos.  A  nem  megengedett  holmit  –  rádió,  magnó,  CD-lejátszó,
mobiltelefon,  más  híradástechnikai  eszköz  –  a  nevelő  a  tanulótól  elveszi,  névvel  ellátva  az
igazgatónak vagy helyetteseinek átadja.  Az eszközt  az igazgatóság a  szülő saját  kezébe adja
vissza,  addig a páncélszekrényben őrzi.  Tanítási  időben készült,  másra nézve kompromittáló,
bántó, illetve az iskola hírét negatívan befolyásoló képet, videót, hanganyagot tilos készíteni és
megosztani!

 Tilos az iskolában és a környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.

 A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő tárgyat.

 Tartsa be a balesetvédelmi szabályokat, a balesetet azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek, a
szaktanárnak, az osztályfőnöknek vagy az igazgatónak.



 Hetesi feladatait maradéktalanul lássa el.

A hetes feladata:

 az óra megkezdése előtt gondoskodik a tábla tisztaságáról
 az óra kezdetekor jelenti a tanárnak a hiányzókat
 a szünetben szellőztet, termet rendez
 az utolsó óra után ellenőrzi a tanterem rendjét és tisztaságát
 jeleznie kell az igazgatóhelyettesnek vagy valamelyik tanárnak, ha a becsengetés után

10 perccel nem ment be tanár az órára.
 Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő

egészségét védő öltözékben jelenjen meg.

 Nem viselhet  testékszert,  műkörmöt,  mivel  a  mozgásos tevékenységek alkalmával,  az  udvari
játék  során,  az óraközi  pihenők alatt,  vagy testnevelés  órán önmagának vagy más tanulónak
ártalmára lehet.

 Tanítási időben balesetveszély miatt rágógumizni tilos.

 Saját  egészsége  érdekében  tartsa  tisztán  és  rendben  környezetét,  ügyeljen  a  mosdók,
mellékhelyiségek tisztaságára is.

 Pedagógus irányítása, ellenőrzése segítségével saját eszközeit, padját, tantermét tartsa tisztán. A
hulladékot, lehetőség szerint szelektív módon, a tantermekben, és az udvaron is az erre kijelölt
tárolókban köteles elhelyezni.

 Életkorától elvárható szinten vegyen részt a tanítási órák, rendezvények előkészítésében és
lezárásában.

 A napszaknak,  évszaknak,  hétköznapi  tevékenységeknek és  ünnepi  alkalmaknak  megfelelően
öltözködjenek.

 Az iskolai ünnepségeken, illetve a ballagáson tanulóink egységes ünneplőt viselnek. Kötelező
osztályonként galléros fehér blúz/ing, illetve lányoknak alkalomhoz illő – térd fölött maximum
10 cm hosszúságú fekete  szoknya,  fiúknak fekete  hosszú nadrág  és  egységesen fekete  cipő,
valamint iskolánk által meghatározott sál, illetve nyakkendő.

 A nyolcadik osztályosok csoportképének mérete: maximum 50x70 cm lehet.

3.8 Tantermek használatának szabályai 

Minden tanuló köteles  a villamos energiával,  az  ivóvízzel  takarékoskodni,  az  intézmény berendezéseire,
használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni. Az iskola épületében, a
tornaterem  öltözőiben  tilos  balesetveszélyesen  közlekedni,  labdázni,  saját  és  mások  testi  épségét
veszélyeztető tevékenységet folytatni.  Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az
osztálytermekben,  illetve  az  órarend  szerint  kijelölt  szaktantermek  előtt.  Egyes  szaktantermekbe  csak  a
szaktanár  engedélyével  lehet  belépni.  A  tanteremben  tartott  utolsó  tanítási  óra  után  –  a  pedagógus
felügyeletével – a tanulók a székeket a padokra felteszik,  a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus
feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók rendben hagyják el. Az iskola egyes szaktantermeit az órák
közötti  szünetekben  és  a  tanítás  befejezését  követő  időszakban  zárva  kell  tartani.  A helyiségekből  való
távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és az áramtalanításról. Az évközi tanítási szünetekben a
diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető
engedélyével lehet. Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak
pedagógusi  felügyelettel  használhatják.  A szaktantermekben  (technika,  számítástechnika,  tornaterem)  a
tanulók  csak  a  terembeosztásban  feltüntetett  időben  tartózkodhatnak  –  kizárólag  a  szaktanárok



jelenlétében. Tanítási idő után a tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában – a
házirend betartásával.

A tanári szoba a pedagógusok óraközi szünetében pihenő és felkészülési hely is, értekezletek helyszíne,
dokumentumok  tárolási  helye.  A  tanáriban  tanuló  vagy  külső  személy  csak  pedagógus  jelenlétében
tartózkodhat.

3.9 A szaktantermek használati rendje

A speciálisan felszerelt  szaktantermekben,  a technika teremben,  a számítástechnika teremben,   és a
tornateremben – jól látható helyen – külön helyiséghasználati rendet kell kifüggeszteni.

A szaktanterem használati rendjét a helyiség felelőse állítja össze, és az intézményvezető hagyja jóvá.

A helyiséghasználati rend a következőket tartalmazza:

 a szaktanterem típusa,
 a helyiségben tartózkodás rendje,

A helyiség felelősének engedélye kell a szaktantermek (számítástechnika terem, technika terem stb.)
használatához.

3.10 Az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek használata

Az intézményi helyiségek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit nem lehet elvinni a  teremből.
Kivételes esetekben a bútorok (székek, padok) másik helyiségbe való átvitele a pedagógusengedélyéhez
kötött.  A szaktantermek felszerelési  tárgyainak használata  – oktatástechnikai  eszközök, elektronikus
berendezések stb. – csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. Ha az intézmény dolgozója
kölcsönbe  szeretne  venni  egy  intézményi  berendezést,  akkor  ezt  kérvényeznie  kell.  A kölcsönkérő
alkalmazottnak  a  tárgy  átvételéről  és  az  anyagi  felelősségről  elismervényt  kell  aláírnia.  A  kiviteli
engedély csak az intézményvezető aláírásával érvényes. 

A  szaktantermek  használatára  vonatkozó  szabályokat  minden  tanév  elején  az  első  tanítási  órán  a
szaktanárok  ismertetik,  ennek  elfogadását  a  tanulók  aláírásukkal  igazolják.  A  szaktanterem
használatának rendje a termekben kifüggesztve is megtalálható.

A  közösségi  terek  (footballpálya,  udvar,  kisudvar)  és  a  kerékpártároló  helyes  használatáról,
ékszerviselés módjáról első osztályfőnöki, alsóban első tanítási órán tájékoztatást kapnak a diákok.

3.11 A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon 
való használatának szabályai

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az
órát  tartó  tanár  munkáját  zavarja.  A  tanítási  órákon  a  diákok  számára  audioeszközök,  mobiltelefon,
valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata
tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, kivéve,
ha  azt  a  pedagógus  felszólítására  az  órán  használhatják.  A  tanulók  a  saját  tulajdonukban  lévő
infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a
pedagógus  engedélyével,  illetve  felszólítására  használhatják.  Az  iskola  tulajdonát  képező
infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.



4. AZ ISKOLA MUNKARENDJE

 Az  iskola  éves  munkarendjét  a  tantestület  és  a  diákönkormányzat  határozza  meg  az
iskolavezetés javaslata alapján.

 A tanítás nélküli munkanapok időpontját a tanév kezdetekor kell meghatározni.

 A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. (melléklet)

 A tanítási órák az 1-8. tanórában tartandók.

 Tanfolyamok, szakkörök délután tarthatók. A meghirdetett szakkörökre a gyerekek a szülő írásos
beleegyezésével járhat, melyet a foglalkozást vezető tanár nyilvántartásba vesz.

 A  kötelező  napközis,  tanulószobai  (együtt:  délutáni)  foglalkozások  a  tanítási  órák  után
kezdődnek, és 1600 -ig tartanak. A szülő írásbeli kérésére a tanuló felmenthető a foglalkozásokról,
illetve rövidebb ideig is igénybe veheti a napközis és a tanulószobai foglalkozásokat.

 A  tanítási  idő  után  a  diákok  csak  pedagógus  felügyelete  mellett  tartózkodhatnak  az  iskola
területén.

 Az  iskola  épületét  reggel  7  óra  15  perckor  nyitjuk  ki,  nevelői  felügyeletet  715-tól  1700-ig
biztosítunk.

 Minden diák lehetőleg 745-ig érkezzen be az iskolába.

 Az épület 800 órakor zárásra kerül, aki ezután érkezik, későnek minősül. A portás az erre a célra
rendszeresített füzetbe felírja a későn érkezők nevét.

 A tanítás 800 órakor kezdődik

 Az óra megkezdése után érkező diák késését a tanárok az elektronikus naplóba bejegyzik.  A
késések percei összeadódnak, mely a 45 percet elérve igazolatlan órát von maga után.

 Tanítási  időben (8  óra  00 perctől  az  utolsó  órarendi  órájuk  végéig)  a  diákok,  csak indokolt
esetben, a vezetőség valamelyik tagja vagy az osztályfőnök írásbeli engedélyével hagyhatják el
az iskola területét. Ellenkező esetben fegyelmi büntetés jár.

 Tanítási időben idegenek indokolatlanul nem tartózkodhatnak az iskola területén. A szülők az
elektronikus naplóban, a szülői értekezletek és a fogadóórák alkalmával lépjenek kapcsolatba a
nevelőkkel. Indokolt esetben a szülő – telefonon vagy írásban kérhet más, a tanórát nem zavaró
időpontot. Ezen bekezdés alól kivétel a tanévkezdés első hete, mely héten az elsős tanulókat a
szülők bekísérhetik az iskolába, illetve a tantermekbe.

4.1 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon a 2020/21-es tanévtől felmenő 
rendszerben

1. Iskolánk helyi tanterve a kerettantervek kiadásának és jogállásának a rendjéről szóló 51/2012 (XII.
21.) számú EMMI rendelet mellékleteként kiadott kerettantervekre épül.

2. Iskolánk  helyi  tantervében  a  kötelező  tanítási  órák  keretében  tanított  tantárgyak  tananyagai  és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.

3. A  miniszter  által  kiadott  kerettantervben  meghatározott  szabadon  tervezhető  órák  számával az
alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az



ismeretek gyakorlására több idő jusson:



Tantárgyak 1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

Magyar nyelv 
és irodalom

7,5 7,5 6 6,5

Első élő idegen nyelv 1 1 1* 2*
 Matematika 4,5 4,5 4 4
 Etika/hit és erkölcstan 1 1 1 1
Környezetismeret - - 1 1,5
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 1

 Technika és tervezés 1 1 1 1
Testnevelés 5 5 5 5
Digitális kultúra - - 1 1
Összes heti óra 24 24 24 25

 3. és 4. évfolyamon az idegen nyelv órarendi oktatása
mellett biztosítunk még egy óra kötelező nyelvi szakkört is.

4.2 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon

Tantárgyak 5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

Magyar nyelv 
és irodalom

4 4,5 4 4

Első élő idegen nyelv 3 3 3 3
Matematika 4 4,5 4 4
Etika/hit és 
erkölcstan

1 1 1 1

Történelem 2 2 2 2
Állampolgári ismeretek - - - 1
Természettudomány 2 2 - -
Fizika - - 1 2
Kémia - - 1 2
Biológia - - 2 1
Földrajz - - 2 1
Ének-zene 2 1 1 1
Hon- és népismeret - 1 - -
Dráma és színház 1 - - -
Vizuális kultúra 1 1 1 1
Digitális kultúra 1 1 1 1
Technika és 
tervezés

1 1 1 -

Testnevelés 5 5 5 5
Osztályfőnöki 1 1 1 1

Összes heti óra 28 28 30 30



4.3 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1–4. évfolyamon 2023/24-es tanév végéig

1. Iskolánk helyi tanterve a kerettantervek kiadásának és jogállásának a rendjéről szóló 51/2012 (XII.
21.) számú EMMI rendelet mellékleteként kiadott kerettantervekre épül.

2. Iskolánk  helyi  tantervében  a  kötelező  tanítási  órák  keretében  tanított  tantárgyak  tananyagai  és
követelményei teljes egészében megegyeznek az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben
meghatározott tananyaggal és követelményekkel.

3. A  miniszter  által  kiadott  kerettantervben  meghatározott  szabadon  tervezhető  órák  számával az
alábbi tantárgyak óraszámát növeltük meg azzal a céllal, hogy e tárgyból a készségfejlesztésre, az
ismeretek gyakorlására több idő jusson:

Tantárgyak 1.
évfolyam

2.
évfolyam

3.
évfolyam

4.
évfolyam

Magyar nyelv 
és irodalom

8,5 8,5 8 7

Idegen nyelv - - - 3
Matematika 4,5 4,5 4,5 4

Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1 1,5 2
Ének-zene 2 2 2 2
Vizuális kultúra 2 2 2 2
Életvitel és gyakorlat 1 1 1 1
Testnevelés és sport 5 5 5 5

Összes heti óra 25 25 25 27

4.4 Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5–8. évfolyamon

Tantárgyak 5.
évfolyam

6.
évfolyam

7.
évfolyam

8.
évfolyam

Magyar nyelv és 
irodalom

5 4,5 4,5 4

Idegen nyelv 3 3 3 3
Matematika 4 4 4 4
Etika/Hit- és erkölcstan 1 1 1 1
Történelem 2 2 2 2

Természetismeret 2 2 - -
Fizika - - 2 2
Kémia - - 1 2
Biológia - - 2 2
Földrajz - 1 1,5 2
Ének-zene 1 1 1 1
Hon- és népismeret 1 - - -
Vizuális kultúra 1 1,5 1 1
Informatika 1 1 1 1
Technika, életvitel 
és gyakorlat

1 1 1 -

Testnevelés és sport 5 5 5 5
Osztályfőnöki óra 1 1 1 1



Összes heti óra 28 28 31 31

4.5 Óraközi szünetek, csengetési rend:
1. óra     800-845

2. óra     900-945

3. óra 1000-1045

4. óra 1100-1145

5. óra 1200-1245

6. óra 1255-1340

7. óra 1350-1435

8. óra 1445-1530

 A csengetés elektromos jelzőrendszerrel, áramkimaradás esetén kézi csengővel történik.

 Az  óraközi  szünetekben  a  két  hetes  biztosítja  a  felelős  felügyeletet,  a  következő  tanórára
vonatkozó előkészületeket.

 Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.

 A  szünet  végét  jelző  csengetéskor  az  ügyeletes  tanár  irányításával  a  sorakozót  követően,
rendezetten a tantermekbe vonulnak a diákok, ahol a következő tanórára előkészülnek, illetve
felszerelésükkel csoportosan órára mennek.

 A tanulók a szünetekben az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén a folyosókon.

 A második szünetben a kulturált étkezés érdekében a tanteremben maradhatnak a tanulók, a 6. és
7. óra után a szünetekben nem kötelező az udvaron tartózkodni.

 A diákok az iskola területét a szünetekben sem hagyhatják el.

 A tanári szobában a nevelőket csak különösen indokolt estben lehet megkeresni. Probléma esetén
kihívhatja a nevelőt, de a tanári szobában nem tartózkodhat.

 A  tornaterembe,  csoportbontáskor  az  „idegen”  terembe,  szertárakba  csak  az  illetékes  tanár
jelenlétében léphetnek be a tanulók.

 A folyosókon,  lépcsőházban  a  diákok  kerüljék  a  lármázást  és  minden  olyan  játékot,  amely
veszélyezteti saját vagy más testi épségét, vagy rongálást okozhat. Ha a tanulónak a tanítási idő
befejezése  előtt  indokoltan  el  kell  távoznia  az  iskolából,  akkor  ezt  előzetes  engedéllyel,  az
üzenőfüzetbe beírt szülői kérelem alapján teheti meg.

 A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, egyéni fejlesztések, sportköri foglalkozások,
amelyekre  várjuk  az  érdeklődőket.  A  jelentkezés  a  szülő  engedélyével  történik,  de  utána  a
foglalkozások  látogatása  kötelező.  Év  közben  kimaradni  csak  a  szülő  írásos  kérésére  és  a
foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet.

 A rendhagyó teremberendezést kialakító osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó
óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést.

 Az  iskola  napi  egyszeri  vagy  háromszori  étkezést  biztosít  az  azt  igénylő  tanulók  számára.
(tízórai, ebéd, uzsonna) A napközibe nem járó tanulók számára –igény esetén – az iskola ebédet
(menzát)  biztosít.  A menzai étkeztetés a 4. 5. és a 6. óra utáni szünetben esedékes, melynek
rendje és ideje az ebédlőben ki van függesztve.



4.6 Iskolán kívüli programok, rendezvények

Tanulmányi  kirándulás. Az  iskola  nevelői  a  tantervi  követelmények  eredményesebb  teljesülése,  a
nevelőmunka  elősegítése  céljából  az  osztályok  számára  évente  egy  alkalommal  tanulmányi  kirándulást
szerveznek. 

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon,
az  iskola  falain  kívül  szervezett,  iskolai  erdei  foglalkozások,  melyeken  főleg  egy-egy  tantárgyi  téma
feldolgozása történik, illetve az iskolai szünidőkben szervezett táborozások. 

Múzeumi,  kiállítási,  könyvtári  és  művészeti,  színházi  előadáshoz  kapcsolódó  foglalkozás. Egy-egy
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési
intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. 

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.).

Családi  napok: Évente  néhány  alkalommal  rendezzük  meg  a  tanulóinkkal,  szüleikkel  közösen  ezt  a
fórumot. Az említett alkalom során közös sport, játékos és kreatív foglalkozásokat tartunk.

A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Az  iskola  nevelői  a  pályázati  lehetőségek  minél  jobb  kihasználásával  törekednek  arra,  hogy  ezeken  a
programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni.

A nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások rendjéről, helyszínéről és időpontjáról
az osztályfőnökök a KRÉTA rendszerén keresztül tájékoztatja a szülőket és a tanulókat.

4.7 Általános működési szabályok

A tanulók hivatalos  ügyeiket a titkárságon, vagy a tanárral  egyeztetve a szünetekben intézhetik.  A
tanulók  problémáikkal  elsősorban  az  osztályfőnökükhöz  fordulhatnak.  Az  osztályfőnök  hatáskörét
meghaladó rendkívüli esetben az igazgatót, vagy helyetteseit is megkereshetik.

Pedagógus a tanítási óráról csak különösen indokolt esetben hívható ki. Az iskola tanulóinak étkezését
az ebédlő és a büfé biztosítja.

A hivatalos  ügyek intézése  800-1600  óra  között  lehetséges.  Tanítási  és  nyári  szünetben a  honlapon
tájékoztatjuk a partnereinket az ügyintézés időpontjáról.

Az ügyfélfogadás telefonon előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges.

4.8 Étkezési térítési díj befizetése, visszafizetése

Az étkezéseket az városi önkormányzat által meghatározott időben kell befizetni készpénz formájában az
iskola  titkárságán.  A  befizetések  időpontjai  az  iskola  bejáratán  jól  látható  helyre  kerülnek  kifüggesztésre,
valamint  a  weboldalunkon is  megjelenítjük.  A  befizetett  ebéd lemondható telefonon  az  iskolatitkár,  illetve  az
osztályfőnök  felkeresése  során.  A  másnapi  ebéd  10 óráig mondható le. A következő hónapban, a
lemondott időszakot figyelembe  véve,  arányosan kevesebbet kell majd fizetnie a szülőnek. Ha a hiányzó



tanuló  végzős,  és  az  utolsó  hónapban  mondják  le  az  étkezést,  úgy  a  befizetett  összeget  Vecsés  Város
Önkormányzatának üzemeltetési osztályánál jelezve kell visszaigényelni.

Ingyenes étkeztetésre azok az általános iskolába járó diákok jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek.

50%-os kedvezményre jogosultak, akik: tartósan betegek, fogyatékkal élők, illetve 3 vagy több gyermeket
nevelő családban élnek.

Az ebédlőt a csoportok munkaidejük végeztével szervezetten, ebédlőhasználati rend beosztása szerint
vehetik igénybe. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára. Tilos anyagi ellenszolgáltatásért menza
jeggyel visszaélni. 

4.9 A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló

állított  elő a tanulói  jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével  összefüggésben. A rajzokat  és
képzőművészeti munkákat értékelés és a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére
az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az
iskola írásbeli megállapodást köthet.

4.10 Egészségvédelem

 A nevelési-oktatási  intézményben, továbbá az intézményen kívül a tanulók részére szervezett
rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek (koffein tartalmú italok, energiaitalok,
alkohol,  cigaretta,  ide  értve  az  e-cigarettát  is,  valamint  bármilyen  tudatmódosító  szer,  drog)
birtoklása, fogyasztása vagy árusítása.

 A tanulók részére – egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára – a tanév során hetente
egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői rendelés van. Időpontja a tanév kezdetén meghatározott
napon 9-12 óra között.

 A védőnői szolgálat heti két alkalommal áll tanulóink rendelkezésére.

 A  tantermekben  elhelyezett  készülékeket,  illetve  a  használt  oktatástechnikai  eszközöket,  az
egészségkárosodást  okozó  balesetek  elkerülése  érdekében  csak  felnőtt  kapcsolhatja  be  és
működtetheti.

 Tanuló  gyógyszert  csak  szülői  és  osztályfőnöki,  vagy  intézményvezetői  engedéllyel  tarthat
magánál.

4.11 Balesetvédelem

 Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az
oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor. A számítástechnikai, testnevelési foglalkozás és az
egyéb szaktárgyak első óráin évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban kell részt vennie
a tanulónak.

 A  tanulók  által  észlelt  baleseteket,  balesetveszélyes  helyzeteket  azonnal  jelezzék  az  iskola
valamely felnőtt dolgozójának.

 Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az
épületet. A menekülési irányokat a tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.



4.11.1 Az intézményi védő-óvó előírások 
(Balestemegelőzési rend)

A tanulókkal az iskolai tanítási év, valamint szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. előtt
ismertetni kell az alábbi védő-óvó előírásokat:

 az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat,
 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások meghatározása,
 a tilos és az elvárható magatartásformák meghatározása.

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az
ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az iskola házirendjében kell meghatározni azokat a
védő-óvó előírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük
és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló balesetet
szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

4.11.2 Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével 
kapcsolatosan

Minden  dolgozónak  ismernie  kell  és  be  kell  tartania  az  iskolai  munkabiztonsági  (munkavédelmi)
szabályzatának, valamin tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi
épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.

A  nevelők  a  tanórai  és  a  tanórán  kívüli  foglalkozásokon,  valamint  ügyeleti  beosztásuk  ideje  alatt
kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani,
valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és a testi
épségük  védelmére  vonatkozó  előírásokat,  az  egyes  iskolai  foglalkozásokkal  együtt  járó
veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.

Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a
következő esetekben:

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán.
Ennek során ismertetni kell:

• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
• a házirend balesetvédelmi előírásait,
• rendkívüli  esemény  (baleset,  tűzriadó,  bombariadó,  természeti  katasztrófa,  stb.)

bekövetkezésekor  szükséges  teendőket,  a  menekülési  útvonalakat,  a  menekülés
rendjét,

• a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,
• iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások, stb.) előtt,
• a tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve
tanórán vagy iskolán kívüli  program előtt  a baleseti  veszélyforrásokra,  a kötelező viselkedés
szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.



A  tanulók  számára  közölt  balesetvédelmi  ismeretek  témáját  és  az  ismertetés  időpontját  az
osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy  a
tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat
(testnevelés,  fizika,  kémia,  technika)  tartó,  valamint  a  gyakorlati  oktatást  vezető  nevelők  baleset-
megelőzési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.

Az  iskola  intézményvezetője  az  egészséges  és  biztonságos  munkavégzés  tárgyi  feltételeit
munkavédelmi  ellenőrzések  (szemlék)  keretében  rendszeresen  ellenőrzi.  A  munkavédelmi  szemlék
tanévenkénti  időpontját,  a  szemlék  rendjét  és  az  ellenőrzésbe  bevont  dolgozókat  az  intézmény
munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.

4.11.3 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén
haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
 ha szükséges orvost kell hívnia,
 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,a tanulói

balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 
intézményvezetőjének.

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.
A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez
biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell
hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az  iskolában  történt  mindenféle
balesetet, sérülést ki kell vizsgálnia az iskola intézményvezetőjének. A vizsgálat során tisztázni kell a
balesetet kiváltó okot és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen
meg kell állapítani, hogy mit  kell  tenni  a  hasonló balesetek megelőzése  érdekében,  és  a  szükséges
intézkedéseket végre kell hajtani.

4.11.4 A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb rendű jogszabályok 
előírásai alapján

A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani. A három napon túl gyógyuló sérülést
okozó  tanulóbaleseteket  haladéktalanul  ki  kell  vizsgálni  és  e  balesetekről  az  előírt  nyomtatványon
jegyzőkönyvet  kell  felvenni.  A  jegyzőkönyv  egy  példányát  meg  kell  küldeni  a  fenntartónak,  egy
példányát  pedig  át  kell  adni  a  tanulónak  (kiskorú  tanuló  esetén  a  szülőnek).  A  jegyzőkönyv  egy
példányát  az iskola őrzi  meg.  A súlyos  balesetet  azonnal  jelenteni  kell  az  iskola fenntartójának.  A
súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt
kell bevonni.

Az  iskolának  igény  esetén  biztosítania  kell  a  szülői  szervezet  és  az  iskolai  diákönkormányzat
képviselőjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában.

Az  iskolai  nevelő  és  oktató  munka  egészséges  és  biztonságos  feltételeinek  megteremtésére,  a
tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági
(munkavédelmi) szabályzata tartalmazza.



4.12 Vagyonvédelem, kártérítés

A  tanuló  kötelessége  az  iskola  vagyontárgyainak  védelme,  környezettudatos  használata.  Az
állagmegóvás  érdekében  a  kis-  és  nagyudvaron labdázni  tilos.  Csak a  kültéri  pályán elhelyezett  labdák
használhatók, kizárólag a sportpályán lehet focizni. A kerékpárt, gördeszkát, rollert, görkorcsolyát az arra
kijelölt  tárolóban  köteles  elhelyezni  a  tanuló.  A  diák,  illetve  gondviselője  kártérítésre  kötelezhető.
Gondatlanságból  elkövetett  kár  esetén  a  kártérítés  összege  nem  haladhatja  meg  a  20  ezer  forintot,
szándékosan okozott kár esetén azonban a teljes helyreállítási összeg követelhető. Az iskola bírósági úton is
érvényesítheti kártérítési igényét.

Az intézmény területén az épület felszereltségében és a berendezési tárgyaiban előidézett kárt a károkozónak
meg  kell  térítenie.  A  tanulók  által  okozott  károkról  az  osztályfőnök  köteles  a  szülőt  értesíteni.  A
karbantartók feladata a kár felmérése, és a kártérítés szülővel, gondviselővel történő rendeztetése.

4.13 A hetesek kötelességei

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti.

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés) a tiszta,
kulturált környezetet.

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.

 Amennyiben a tanár nem jelenik meg órakezdéskor, akkor becsengetés után 10 perccel jelezzék
az igazgatóságon a tanár hiányát.

 Tanítás végén, illetve az aktuális óra után az osztálytársaikkal együtt az osztályteremben rendet
raknak, távozáskor lekapcsolják a világítást.

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a
fegyelmi büntetés módjáról.

 A hetesek  kötelessége  az  iskolagyümölcs,  az  iskolatej  termékeinek  és  göngyölegeinek  célba
juttatása.

4.14 A tankönyvellátás kedvezményei és szabályai

A 2017/18-as tanévtől az összes évfolyam térítésmentesen kap tankönyvet.

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk

 használt tankönyvek biztosításával,

 az állami normatíva felhasználásával biztosítja.

Az igazgató megbízásából a tankönyvfelelős bonyolítja le a tankönyvek megrendelését és szétosztását.
A szaktanárok a hivatalos tankönyvlista keretein belül rendelhetnek tananyagokat. A munkaközösségek és
szűkebb szakmai közösségek egyeztetnek a megrendelendő tananyagokat illetően.



4.15 Tankönyvrendelés rendje:

A tankönyv ellátás célja / feladata: 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős. A tankönyvrendelés
kizárólagos partnere a Könyvtárellátó KHT.

Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozóinak a nevét, aki az adott tanévben:

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
 részt vesz az iskola tankönyvterjesztésben.

A tankönyvrendelésben, illetve tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal a Monori 
Tankerületi Központ megállapodást köt. 

A megállapodásnak tartalmaznia kell:

 a felelős dolgozók feladatait,
 a szükséges határidőket,
 a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.

Az iskolai tankönyvrendelést az iskola intézményvezetője által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A
tankönyvjegyzékből  az  iskola  helyi  tanterve  alapján  és  a  szakmai  munkaközösségek véleményének
figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.

4.16 Tankönyvrendelés véglegesítésének rendje

Az iskola intézményvezetője a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az
ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.   

4.17  Az iskolában használt tankönyvek jegyzékének nyilvánosságra hozatalának módja, ideje

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására
internetes rendelési felületet működtet, melyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik
az aktuális tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a KELLO
összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az iskolákba, ahol a tankönyveket
egyedi  menetrend alapján kiosztják a szülőknek/diákoknak.  Az intézményt  váltó  diákok számára,  illetve
egyéb  esetekben  (pl.:  elvesztett,  megsérült  tankönyvek)  az  iskolák  év  közben  is  tudnak  a  KELLO-tól
tankönyveket rendelni, mely rendeléseket a KELLO egyedileg teljesíti. A szülők az évfolyamban használt
tankönyvek jegyzékéről az osztályfőnököknél érdeklődhetnek. 

4.18 A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke, megjelenésének helye, ideje

Az ingyenes tankönyvek az iskola állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola tankönyvfelelőse
gondoskodik. Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak. A tankönyveket névre szólóan
csomagolva  az első tanítási napon veszik át az osztályfőnököktől. A tartós könyvek az iskola pecsétjével
vannak ellátva,  melyeket  év végén a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni  az intézmény részére.  A tartós
könyvek  listáját  az  osztályfőnökök  megkapják  és  tájékoztatják  a  tanulókat  a  tankönyvmegóvás  és
visszaszolgáltatás érdekében. A tartós tankönyvekbe a tanulók nem írhatnak és nem firkálhatnak bele, nem
téphetnek ki belőle lapokat, Amennyiben a tanuló szándékosan használhatatlanná teszi a tartós tankönyvet,
esetleg elveszíti, abban az esetben aa szülő az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.



A rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést (amortizáció) nem kell megtéríteni. A tankönyv
elvesztése esetén a tanuló illetve a szülő köteles saját költségén beszerezni. 

Az év közben érkező tanulók részére az iskola a lehető legrövidebb időn belül, évközi rendelés útján
biztosítja az ingyenes tankönyvet, amennyiben az nem található meg az iskola könyvtárában.

5. AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE, ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai felvétel,
a tanulói jogviszony keletkezéséről a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 22és 23-as pontja rendelkezik.

5.1 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének rendje

1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből – melyet az iskola fenntartója határoz meg – minden
jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz.

2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik
életévét augusztus 31. napjáig betöltse.

3. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;
• a szülő személyi igazolványát;
• a gyermek lakcímkártyáját;
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást;
• a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;
• a meglévő szakértői bizottság véleményét.

4. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:
• a tanuló anyakönyvi kivonatát;
• a szülő személyi igazolványát;
• az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt;
• az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.

5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók átvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző
tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint  az  adott
évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

6. Ha az átvételt  kérő körzeten kívüli  tanuló előző tanév végi  osztályzatának átlaga 3,5 alatt  van,
illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló
felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam
osztályfőnökeinek véleményét.

7. Türelmi időt biztosítunk a tanulónak a felzárkózásban és egyéni segítségnyújtással, amennyiben az
átvételt kérő tanuló más tematikájú, más tantervvel dolgozó iskolából érkezik.

8. Az  iskolába  beadott  felvételi  kérelmeket  a  nevelési-oktatási  intézmények  működéséről  szóló



rendeletben  meghatározott  sorrendben  kell teljesíteni.   Ha  az  általános  iskola  a  felvételi
kötelezettsége  teljesítése  után  további  felvételi,  átvételi  kérelmeket  is  teljesíteni  tud,  úgy  az
Nkt.51.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell
részesíteni  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekeket,  tanulókat.  A  további  felvételi
kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni.

9. Amennyiben  iskolánk  –  a  rendeletben  megadott  sorrend  szerint  –  az  összes  felvételi  kérelmet
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján kell
dönteni.  A sorsolás  lebonyolításának részletes  szabályait  a  házirend tartalmazza.  A sorsolásra a
felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az intézményvezető által kijelölt
három  főből  álló  bizottság  végzi  a  sorsoláson  résztvevők  jelenlétében.  A  sorsolásról,  annak
eredményéről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulónak – az iskola helyi tantervében meghatározott
követelmények  alapján  összeállított  –  szintfelmérő  vizsgát  kell  tennie  azokból  a  tantárgyakból,
amelyeket előző iskolájában – a bizonyítvány bejegyzése alapján– nem tanult. Amennyiben a tanuló
bármely tantárgyból a szintfelmérő vizsgán az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgát az adott
tantárgyból – szükség szerint egyéni segítségnyújtással- két hónapon belül megismételheti. Ha az ismételt
vizsgán teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni,  illetve tanév közben az
előző évfolyamra beiratkozni.

5.2 A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának 
szabályai

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk minden
iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező beiskolázási
körzetben lakik.

2. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, először
az  iskolába  jelentkező  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulókat  veszi  fel.  A  halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk
településén, található.

5.3 A tantárgyválasztás kérdései

Az általános iskolában 4. osztálytól kötelező egy idegen nyelv tanulása. Iskolánkban angol és német
nyelv  tanulására  van  lehetőség.  Iskolánkban  angol  és  német  nyelv  tanulása  közül  kell  választania  a
szülőknek, diákoknak. A szülők és gyermekeik kifejezik igényeiket azzal kapcsolatban, hogy melyik nyelvet
szeretnék választani. Ha egy osztályon belül nem sikerül az arányos csoportbontás, sorsolással kell dönteni
arról,  ki  melyik  nyelvi  csoportba  kerül.  Az  idegen  nyelvet  csoportbontásban  tanítjuk,  osztályonként
létszámfüggően két csoportban. Legkésőbb a 3. osztályban a tankönyvrendelés előtt  kell dönteni, hogy a
gyermek  melyik  idegen  nyelvet  fogja  tanulni.  Amennyiben  valamelyik  tantárgy  esetén  nincs  meg  a
megfelelő,  minimum 9 fős,  létszám,  abból  a  nyelvből  nem indul  képzés.  Legkésőbb a  3.  osztályban  a
tankönyvrendelés előtt kell dönteni, hogy a gyermek melyik idegen nyelvet fogja tanulni.

Az  iskola  minden  tanév  május  20-ig  felméri,  hogy  a  tanulók  a  következő  tanévben  milyen  tantárgyat
kívánnak  választani  a  szabadon  választható  tárgyak  közül,  valamint  etika  vagy  hit  –és  erkölcstan  órán
kívánnak-e részt venni, melyre jelentkezését írásban kell benyújtania minden tanév végén, május 15-ig A
választott  foglalkozást  év  végéig  köteles  látogatni  és  a  hiányzást  igazolni,  melyről  a  szülőket  írásban
tájékoztatjuk.



6. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA, TÁVOLMARADÁSI ÉS TÁVOZÁSI ENGEDÉLYEK

Ha a tanuló a kötelező  foglalkozásról  távol  marad,  akkor mulasztását  igazolnia  kell.  Az orvosi és
egyéb igazolást  a szülőnek aláírásával  kell  hitelesítenie,  kivéve,  ha az igazolást  a KRÉTA E-ügyintézés
felületén keresztül adja le.

A szülőnek kötelessége értesíteni az osztályfőnököt gyermeke iskolából való távolmaradásáról.

Az iskolaköteles a szülőt értesíteni az első igazolatlanul mulasztott óra alkalmával.

A további (második) óra igazolatlan mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálatot vagyunk kötelesek
értesíteni.

Tíz  igazolatlan  mulasztás  esetén  ismételten  a  gyermekjóléti  szolgálatot,  valamint  az  illetékes
gyámhivatalt értesíti az iskola.

Harminc igazolatlan óra esetén kötelesek vagyunk jelezni az általános szabálysértési  hatóságnál, és
ismételten a gyermekjóléti szolgálatnál.

A szülő egy tanév során félévente 3 napot jogosult igazolni, az osztályfőnökkel előre egyeztetve ennek
jogosultságát. Három napnál hosszabb családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt az igazgató adhat. A 3
napot összevonva kizárólag akkor lehet kivenni, ha ehhez az osztályfőnök a beleegyezését adta.

A  mulasztás  igazolásának  elfogadására  az  osztályfőnök  vagy  az  osztályfőnök  helyettes  jogosult.
Minden esetben mind a szülő, mind a diák vállalja a tananyagok pótlását.

A tanulót - a szülő írásbeli kérelmére – az igazgató legfeljebb 5 napra kizárólag a következő esetekben
engedélyezheti a távolmaradást:

Családi  kirándulás,  családi  közös elfoglaltság  költözés,  sportverseny,  egyéb sajátos  esemény,  vagy
tragédia esetén, de kizárólag csak akkor, ha a tanító tanárok, valamint az osztályfőnök is úgy véli, hogy ez
nem hátrányos a tanuló tanulmányait illetően, valamint nem áll bukásra egy tantárgyból sem,  nincs
igazolatlan mulasztása, nem áll gyámügyi látókörben.

A mulasztás igazolt, ha:

 a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,

 a tanuló beteg volt, és ezt megfelelő módon igazolta,

 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget
tenni.

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt),  hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló
osztályfőnökét.

Az  igazolást  a  tanulók  az  osztályfőnöküknek  adják  le,  legkésőbb  a  mulasztást  követő  első
osztályfőnöki órán. A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak
kell tekinteni.

Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola tájékoztatást



nem kapott, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben vagy telefonon értesítenie kell.

Ha a tanulónak betegség miatt, vagy szülői kérésre távoznia kell az intézményből, az osztályfőnöktől,
akadályoztatása esetén az intézmény vezetőségi tagjától kell engedélyt kérnie.

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.

Késésnek minősül, ha a tanuló az első óra megkezdésének időpontjára nem érkezik be az iskolába,
illetve, ha a tanítási nap folyamán nem érkezik be az osztályterembe az óra megkezdéséig. A késéseket a
tanítás kezdetekor az iskola portása, napközben az órát tartó nevelő percre pontosan feljegyzi 45 perc késés
egy igazolatlan óra. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti.  A bejáró tanulók
késését a közlekedési vállalat igazolja.

A tanuló által vállalt foglalkozásokról (tanulószoba, szakkör, sportkör stb.) való késésre és hiányzásra
is a fentiek érvényesek.

Testnevelés óráról felmenteni tanulót csak hivatalos orvosi igazolással lehet.

Az  igazolatlan  mulasztásról  az  iskola  értesíti  a  tanulót,  illetve  gondozóját,  és  kéri  az  igazolás
bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az
iskola a Gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek gondozóját.

Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség, tehát a magatartás jegynek tükröznie kell. 3 óra esetén a
magatartás jegy maximum hármas lehet.

Ha a tanuló  igazolatlan  hiányzása  eléri  a  tíz  órát,  az  iskola igazgatója  köteles  a  lakóhely  szerinti
illetékes jegyzőt értesíteni.

Ha a tantárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a
Tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozóvizsgát 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 az osztályozó vizsgák letételét.

Ha  iskolai  megbízás  miatt  hiányzik  a  tanuló,  (pl.  sportverseny,  tanulmányi  verseny)  hiányzása
igazoltnak  tekintendő.  Amennyiben  a  tanuló  iskolaérdekű  távollét  miatt  hiányzik,  a  hiányzás  típusa  az
osztályfőnök által a KRÉTA rendszerben rögzítésre kerül. 

A  PÁV  (pályaválasztás)  célú  távollét  esetén  a  hiányzás  igazoltnak  tekinthető,  ha  a  látogatott
középiskola által kiállított igazolást a tanuló az osztályfőnöknek a következő tanítási napon de legkésöbb5
napon belül leadja.

7. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI

1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:

 osztályozó vizsga,

 pótló vizsga,

 javítóvizsga.



 különbözeti vizsga



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

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,

 ha  a  tanulónak  egy  tanítási  évben  az  igazolt  és  igazolatlan  mulasztása  együttesen  a
kétszázötven  tanítási  órát  meghaladja,  és  a  nevelőtestület  döntése  alapján  osztályozó
vizsgát tehet,

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból  a  tanítási  órák  harminc  százalékát  meghaladja,  és  a  nevelőtestület  döntése
alapján osztályozó vizsgát tehet,

 ha a tanuló egyéni munkarend keretében tesz eleget kötelezettségeinek.

3. Pótló vizsgát  tehet  a tanuló,  ha valamely  vizsgáról  neki  fel  nem róható  okból  elkésik,  távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt
igazolja.

4. Különbözeti vizsgát köteles tenni a másik iskolából átvett tanuló, az adott tantárgyat nem tanulta,
amelyet a leendő osztályában tanulni fog.

5. Javítóvizsgát  tehet  a  tanuló,  ha  a  tanév  végén  –  legfeljebb  három  tantárgyból  –  elégtelen
osztályzatot  kapott.  A  javítóvizsga  követelményeiről,  az  érintett  tananyagról  a  tanuló
tájékoztatást kap. A tájékoztatást a tanév végén írásos formában kapja meg a tanuló. A vizsga
időpontjáról postai úton értesítjük a családokat.

6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 
szabályok szerint kell megszervezni.

7. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei osztályozó vizsga esetén
a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, javítóvizsga esetén legkésőbb két hónappal a 
vizsgaidőpont előtt tudják meg.

8. Az osztályozó vizsgára való jelentkezést a szülő az osztályfőnökkel való egyeztetés során jelzi az
iskolának.

9. A tanulmányok alatti  vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell  írásbeli,  szóbeli  vagy gyakorlati
vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI

VIZSGA

ALSÓ TAGOZAT

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI

Ének-zene SZÓBELI GYAKORLATI

Vizuális kultúra GYAKORLATI



Életvitel és gyakorlat GYAKORLATI

Testnevelés és sport GYAKORLATI

FELSŐ TAGOZAT

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI

Történelem ÍRÁSBELI SZÓBELI

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI

Hon- és népismeret SZÓBELI

Vizuális kultúra GYAKORLATI

Informatika SZÓBELI GYAKORLATI

Technika, életvitel és 
gyakorlat GYAKORLATI

Testnevelés és sport GYAKORLATI

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha
hiányzás miatt nem osztályozható, de a nevelőtestület az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján
engedélyezi az osztályozó vizsgát,

Az osztályozóvizsga teljesítésének határideje:

 félévkor: február 1-15.

 a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Az
iskolában a vizsgák nem nyilvánosak.

8. DICSÉRETEK ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK

8.1 A tanulók jutalmazása

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten

 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,



 vagy  az  iskolai,  illetve  az  iskolán  kívüli  tanulmányi,  sport,  kulturális  stb.  versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,

 vagy  bármely  más  módon  hozzájárul  az  iskola  jó  hírnevének  megőrzéséhez  és
növeléséhez, az iskola jutalomban  részesíti.

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

 szaktanári dicséret,
 napközis nevelői dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret,
 nevelőtestületi dicséret.

3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

4. Az  egész  évben  példamutató magatartást tanúsító  és  kiemelkedő tanulmányi  és  közösségi  munkát
végzett tanulók a tanév végén:

 szaktárgyi teljesítményért,
 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért,
 példamutató  magatartásért  és  kiemelkedő  szorgalomért  dicséretben  részesíthetők.  A

dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.

5. 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.

6. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet az iskola
közössége előtt vehet át.

7. Az  iskolán  kívüli  versenyeken,  vetélkedőkön,  illetve  előadásokon,  bemutatókon  eredményesen
szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.

8. A  kiemelkedő  eredménnyel  végzett  együttes  munkát,  az  egységes  helytállást  tanúsító  tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.

8.2 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 lehet részesíteni.

2. Az iskolai büntetések formái

 szaktanári figyelmeztetés,
 napközis nevelői figyelmeztetés,
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés,
 osztályfőnöki megrovás,
 igazgatói figyelmeztetés,
 igazgatói intés,
 igazgatói megrovás,
 tantestületi figyelmeztetés,
 tantestületi intés,
 tantestületi megrovás.



3. Az  iskolai  büntetések kiszabásánál  a  fokozatosság  elve  érvényesül,  amelytől  indokolt  esetben  a
vétség súlyától függően el lehet térni.



4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a
tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos
kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása;
 a szándékos károkozás;
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
 ezeken  túl  mindazon  cselekmények,  melyek  a  büntető  törvénykönyv  alapján

bűncselekménynek minősülnek.

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

6. A  tanuló  gondatlan,  vagy  szándékos  károkozása  esetén  a  tanuló  szülője  a  magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.

7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény  rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi
eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

8. Az  iskola  5  méteres  körzetében  a  dohányzás,  e-cigaretta,  vízipipa  használata,  energiaital  és
alkoholfogyasztás,  valamint  az  élvezeti  cikkek használata  az  intézmény diákjainak szigorúan
tilos!

8.2.1 Közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények esetén alkalmazandó intézkedések

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt
követ  el  vagy  azzal  fenyegetődzik,  ha  az  iskolai,  közösségi  együttélés  szabályaival  alapvetően
ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban
résztvevő  tanulók  és  pedagógusok  alapvető  érdekeit.  Ha  a  tanuló  által  elkövetett  közösségellenes
magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges
hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás
hatálya  alá  tartozik,  a fegyelmi  eljárást  a tudomásszerzéstől  számított  nyolc napon belül  meg kell
indítani.

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított
öt  napon  belül  vizsgálatot  kezdeményez  a  közösségellenes  magatartást  vagy  az  azzal  történő
fenyegetést  vélhetően  megvalósító  tanuló  ellen,  amelybe  bevonja  a  tanuló  szüleit.  A  vizsgálat
lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat
alapján  a  bizottságnak  meg  kell  ítélnie,  hogy  cselekedetével  a  tanuló  megvalósította-e  a
közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell
állapítania,  hogy az elkövetett  cselekmény büntetőjogi  vagy fegyelmi eljárás  hatálya  alá  tartozik-e
vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti
az  iskolaközösség  vagy  osztályközösség  működését,  az  iskolai  nevelő-oktató  munka  nyugodt
folytatásának feltételeit,  milyen tanulói,  pedagógusi, munkavállalói  körre jelent  fenyegetést,  milyen
mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi
szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek
megelőzését,  valamint  a  közösségellenes  magatartást  megvalósító  tanuló  elszigetelését,  az  iskolai
közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.



9. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, 
MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁI

(részlet a pedagógiai programból)

 A  tanulók  tanulmányi  munkájának  értékelése  az  egyes  évfolyamokon  a  különböző  tantárgyak  esetében  a
következők szerint történik:

- Az első év során, valamint a második évfolyam első félévének a végén minden tantárgy esetében
szöveges értékelést alkalmazunk.

- 2. év végén, valamint a többi felsőbb évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben
érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén osztályzattal minősítjük.

o A félévi  és  az  év  végi  szöveges  értékelést,  valamint  osztályzatot  az  érdemjegyek  -  kivétel  első
évfolyam - és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.

o Az  egyes  tantárgyak  érdemjegyei  és  osztályzatai  a  következők:  jeles  (5),  jó  (4),  közepes  (3),
elégséges (2), elégtelen (1).

o A tanuló által szerzett érdemjegyekről, munkájának szöveges értékeléséről a szülőt  a tárgyat  tanító
nevelő értesíti  a tájékoztató füzeten és az elektronikus  naplón keresztül.  A tájékoztató  füzet bejegyzéseit  az
osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az esetlegesesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja.

o A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4),
változó (3), rossz (2), érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.

o A tanulók szorgalmának értékelésénél, minősítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó
(3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.

9.1 A magatartás érdemjegyek feltételei

PÉLDÁS érdemjegyet kap az a tanuló, aki

o a Házirendet  és az iskolai  együttélés  szabályait  megtartja,  személyes  példájával  társait  is  erre
ösztönzi;

o nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias;

o fegyelmezett, megbízható, megfelelően pontos és segítőkész;

o a  közösségi  életben  szívesen  tevékenykedik,  annak  alakítását,  fejlődését kezdeményezően
támogatja, társait is erre ösztönzi.

JÓ érdemjegyet kap az a tanuló, aki

o a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait többnyire megtartja;

o nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias;

o iskolai és iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás;

o többnyire fegyelmezett, segítőkész, megbízható, pontos;

o a közösségi életben rendszeresen részt vesz, a rábízott feladatokat elvégzi.



VÁLTOZÓ érdemjegyet kap az a tanuló, aki

o a Házirendet és iskolai szabályokat csak állandó figyelmeztetéssel tartja be;
o nevelőivel, társaival, szüleivel szemben gyakran udvariatlan és tiszteletlen;
o fegyelme  ingadozó,  munkája  pontatlan,  viselkedésével  szemben  kifogás  merül  fel,  de  hibáját

belátja és törekszik a változásra;
o társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít;
o a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs pozitív befolyással.

ROSSZ érdemjegyet kap az a tanuló, aki

o Ismételt figyelmeztetések ellenére sem tartja be a házirendet;
o nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle;
o iskolai  és  iskolán  kívüli  viselkedésével  rossz  példát  mutat  társainak,  fegyelmezetlen,  durva,

dohányzik, verekszik, hibáit nem látja be;
o közösségi munkát nem végez, másokat is akadályoz, szándékosan árt a közösségnek;
o Viselkedésével, rossz munkájával a közösség fejlődését hátráltatja.

9.2 A szorgalom értékelése

PÉLDÁS

o Tanulmányi munkában:
A. Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit:

1. életkörülmények helyzetét,

2. képességek szintjét.

B. Igényli tudása bővítését: céltudatosan és ésszerűen szervezi meg munkáját.

C. Munkavégzése pontos, megbízható.

D. Minden tárgyban elvégzi alapvető feladatait.

o Az önállóság szintje:
Önálló a munkában, önellenőrzése rendes.

o Kötelességtudata: 
Magas fokú, munkatempója állandó, lankadatlan, mindig felkészül, figyel, érdeklődik.

o Érdeklődése: 
Az Iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes iskolai tárgyakban a tananyagon felül is
produkál.

JÓ

o Tanulmányi munkában: 
Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen készül.

Rendszeresen és megbízhatóan dolgozik.

o Az önállóság szintje: 
Ösztönző  hatásokra  rendszeresen  dolgozik  és  ellenőrzi  önmagát.  Tudja,  hogy  mihez  kell
segítséget nyújtania, illetve miben szorul segítségre.

o Kötelességtudata: 
Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem árul el.

o Érdeklődése: 



Megmarad az iskolai tananyag keretein belül.

VÁLTOZÓ

o Tanulmányi munkában: 
Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan.

o Az önállóság szintje:
Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát.

o Kötelességtudata:
Munkája változékony jellegű.

o Érdeklődése:
Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire.

HANYAG

o Tanulmányi munkában: 
Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el.

o Az önállóság szintje: 
Nem hajlandó munkavégzésre.

o Kötelességtudata: 
Nem törődik kötelességeivel.

o Érdeklődése: 
Érdektelenség, közöny jellemzi.

9.3 A félévi és tanév végi osztályozás

1. Az osztályozásnál a félévben illetve a tanév során megszerzett valamennyi érdemjegyet figyelembe
kell         venni!  

2. A tanuló félévi vagy tanév végi osztályzata az érdemjegyek átlagától lényegesen nem térhet el az
alábbiak figyelembevételével:

 az elégséges osztályzat megadását a szaktanár legfeljebb 1, 5 – 1, 8 átlag között mérlegelheti; 1, 5 
alatt az osztályzat elégtelen.

 a 2,00 tantárgyi átlagot meghaladó érdemjegyek esetén

• 0, 49-ig lefelé kerekítés,

• 0, 5 – 0, 8 között a szaktanár mérlegel

• 0, 81-től felfelé kerekítéssel alakul ki az osztályzat.

3. Az osztályzatokat az osztályfőnök véglegesíti a tantestületi döntésnek megfelelően az évzáró vagy
félévzáró értekezlet után.



10. A HÁZIREND KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEI (MELLÉKLETEK)

10.1 A napközi otthon feladata:

 Az iskolai nevelés és oktatás célkitűzésével összhangban biztosítja a tanulók zavartalan tanulmányi
fejlődését, felkészülését és törekszik képességeik fejlesztésére.

 Segíti az iskolai Pedagógiai Programban lefektetett nevelési elvek, célok gyakorlati megvalósítását.

 Barátságos otthont nyújt a tanulóknak.

Alapvetően minden tanulónk kötelezően az iskolában tartózkodik 16 óráig. Ennek megfelelően az alsósok
mind napközisek,  tehát  a  napközis  felvétel,  illetve  jelentkezés  megszűnt.  A szülő írásos  formában kikérheti
gyermekét a délutáni foglalkozásokról, így a napköziből is. Az igazgató engedélyezheti a távolmaradást.

10.2 A napközi otthon működése:

A működés tartama a tanév szorgalmi ideje.

 Működési ideje: naponta aktuálisan a csoportok tanóráinak végeztével kezdődik és 1600-ig tart. Ezt
követően 17-óráig ügyeletet biztosítunk az itt maradó tanulóink számára.

 Napi  foglalkozások:  Gyülekező,  szabadfoglalkozás,  Tanulási  idő:1400-1500,  korrepetálás,  nevelői
beszélgetés, értékelés, séta, munkafoglalkozások, kulturális foglalkozások, játék.

 A foglalkozások szervezésénél ügyelni kell arra, hogy helyesen váltakozzon a tanulás, a kulturált
szórakozás és a pihenés.

 A  tanulókat  1530-kor  és  1600-kor,  illetve  16  órától  folyamatosan  lehet  elvinni  a  napköziből.  A
választott  időpontot  a szülőnek jeleznie  kell  a napközis nevelő felé,  aki  a gyerekeket  kikíséri  az
iskola portájára. Ha a szülő nem jelenik meg a választott időpontban a tanulóért, 5 percen belül a
pedagógiai asszisztens visszakíséri őt és a szülőnek a következő időpontig várnia kell.

 A tanulók csak írásbeli engedéllyel hagyhatják el a foglalkozásokat.

 A szülők problémáikkal foglalkozási időn kívül előre egyeztetett időpontban keressék meg a nevelőt.

10.3 A tanulók jogai a napközivel kapcsolatosan:

Az otthonba járó tanulók csoportot alkotnak

 A csoportok tagjai  a  különböző feladatok ellátására  tisztségviselőket  választanak.  Minden tanuló
választó és választható.

 A tanulók joga és kötelessége a tanórákra való felkészülés (szóban és írásban).

 Észrevételeiket és javaslataikat eljuttathatják a csoportfelelőshöz és a csoportvezető nevelőhöz.

10.4 A tanulók kötelességei a napközivel kapcsolatosan:



 Az otthon tisztaságának, berendezéseinek és felszerelésének védelme.

 Kötelesek a foglalkozási termet tisztán átadni a következőcsoportnak.

 A csoport a vállalt (kijelölt) terület rendjére ügyel.

 Az okozott károkért anyagilag is felelősek.

 A napközis tanuló üzenő füzetét mindig köteles magával hozni.

 A tanulót a foglalkozásokról elkérni csak előzetesen, írásban lehet.

 Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy a tanulmányi idő alatt ne zavarják a gyerekeket, illetve ebben
az időben ne vigyék el a napközi otthonból.

10.5 A tanulószoba házirendje:

A  felső  tagozaton,  az  alsóshoz  hasonlóan  szintén  délután  4  óráig  kötelező  a  részvétel  a  délutáni
foglalkozásokon.  Ez  alól  a  szülő  írásban  kérheti  gyermeke  felmentését.  A  szülői  kérelemre  az  igazgató
felmentheti a tanulót a délutáni foglalkozás, így a tanulószoba kötelezettsége alól.

A felmentés módja a következő: A szülő írásban kéri gyermeke felmentését a délutáni foglalkozások alól, s
büntetőjogi  felelőssége tudatában kijelenti,  hogy biztosítani  tudja gyermeke rendszeres tanulmányi  munkáját,
illetve a gyerek a délután folyamán sportol, zeneórán vesz részt illetve külön tanárhoz jár. A kérvényt az iskola
intézményvezetőjéhez  kell  benyújtani  minden  tanév szeptember  15-ig.  Az intézményvezető  határozatot  hoz,
melyben mérlegeli a kérelmet, s egyéni elbírálás után hoz határozatot.

A tanszoba 13-16-ig tart.

13:00-13:45 Tanulási idő

13:45-14:00 Szünet

14:00-14:45 Tanulási idő

14:45-15:00 Szünet

15:00- 16:00 Tanulási idő, uzsonna

 (15:30-kor uzsonna 15:45-ig) 15:45-16:00 szünet

A tanuló a tanítás vége és/vagy ebéd után köteles jelentkezni a tanszobát felügyelő tanárnál.

A tanszobát felügyelő tanár 13:00-kor, később érkezőknél 14:00-kor felírja a táblára a házi feladatokat és a
feladat elkészültét (nem feltétlenül a helyességét) ellenőrzi, láttamozza.

A havi magatartás,  szorgalom értékelésénél  a tanszobai magatartást  és a tanuláshoz való hozzáállást  is
értékeljük.

Tanszobáról távozni csak a szülő írásos kérése alapján lehet.  

A szülő kötelessége tájékoztatni a tanszobát vezető tanárt arról, hogy gyermeke melyik napon hány órakor
és milyen módon (egyénileg, szülői felügyelettel stb.) mehet haza. 

A  tanszobára  az  iskolai  házirendben  foglalt  szabályok  érvényesek.  Megsértésük  súlyosabb  esetben  a
tanszobáról való kizárást eredményezheti.

A tanulással kapcsolatosan kérhetitek egymás, valamint a tanár segítségét is.



11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1) A tornaterem használatára a tornateremben kifüggesztett szabályzat betartása kötelező. A tornaórán
kötelező öltözékről a tanév elején a testnevelő tanárok adnak tájékoztatást. Testnevelés óra alóli
felmentésre csak orvosi igazolás alapján van mód. Az általános fizikai teherbíró képesség felmérése
október első és május utolsó hetében történik.

2) A  számítástechnikai  terem  használatára  a  számítástechnikai  szabályzatban  foglaltak  betartása
kötelező.

3) Bombariadó esetén a tűzriadó szabályai szerint kell eljárni.

4) A szülő kötelessége tájékoztatni az intézményt arról, ha gyermeke bármilyen szempontból kiemelt 
figyelmet igényel.

12. 1. SZÁMÚ FÜGGELÉK-
A Házirend különös rendelkezései járványügyi készenlét idejére hagyományos munkarend mellett

A Házirend különös rendelkezései járványügyi készenlét idejére hagyományos munkarend mellett.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 46. § (1) bekezdés e.) és h.) 
pontjával összhangban: 

- A tanuló köteles az alapvető személyi higiénés szabályokat betartani. Az egyes tevékenységeket 
megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a 
személyes tisztaságot.

- A köhögési etikett betartása mindenki számára kötelező: könyökhajlatba való köhögés, papír 
zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos 
kézmosás, kézfertőtlenítő használata.  

- A közösségi terekben (folyosó, udvar, büfé, mosdók) védőmaszk használata mindenki számára 
kötelező, a tanórákon viselése lehetséges, de nem kötelező. A maszknak az orr- és szájnyílást egyaránt takarnia 
kell. 

- Tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg 
az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

A tanulók, a pedagógusok és a technikai személyzet számára az aktuálisan érvényes egészségügyi és járványügyi
szabályok betartása kötelező.



13. 2. SZÁMÚ FÜGGELÉK-Házirend elfogadása








