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Jogszabályi hivatkozás: 

 

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

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

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

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

mint az iskolai tankönyvellátást jelentősen módosult rendjét határozza meg. 

• 1265/2017 (V.29) Korm.határozat az ingyenes tankönyv ellátásról. 

 

A Házirend célja és feladata 

1. A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai neve-

lés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszerve-

zését. 
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I. Bevezető: a Házirend szabályozási alapelvei 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 25.§.-a szerint az iskola törvényes 

működésének egyik alapvető feltétele a törvényes Házirend megléte. A Házirend az iskola 

egyik alapdokumentuma. Előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű 

szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelő munka, eredményes tanu-

lás, jó iskolai légkör feltételeit.  

2. A Házirendet az intézmény vezetője készítette el, összeállításában a nevelőtestület vett részt, a 

javaslattételt közös megbeszélések és egyeztetések követték, a végső változatot a nevelőtestü-

let a Diákönkormányzat és az Iskolaszék véleményének kikérésével fogadta el. A nemzetiségi 

önkormányzatok egyetértési jogkörrel rendelkeznek. 

3 .  A Házirend hatálya kiterjed iskolánk tanáraira, technikai dolgozóira, diákjaira, kötelező betar-

tani az iskola épületében, udvarán, továbbá az iskola épületén kívül tartott a pedagógiai prog-

ramban meghatározott rendezvényeken, ha az iskola szervezésében történik (pl. osztálykirán-

dulás, múzeum látogatás, iskolai tábor, erdei iskola stb.).  

4 .  A Házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére 

való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények alatt.  

5 .  A Házirend, a Pedagógiai program, valamint az intézményi SZMSZ betartása minden tanuló 

és pedagógus kötelessége. 

6 .   Minden tanév elején az intézmény vezetője tájékoztatást tart a Házirendről a szülőknek, az 

osztályfőnök az első osztályfőnöki órán ismerteti azt a tanulókkal. 

7. A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, az iskola titkárságán, az iskola igazgatójánál, 

a nevelőtestületi szobában, az osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, a 

szülői szervezet vezetőjénél, elektronikus formátumban pedig az iskola honlapján: 

www.kinizsi-nagyvazsony.sulinet.hu 

8. Iskolánkban a tanulók nagyobb közösségének a tagozat (alsó, felső) minősül. 

9. A Házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, 

melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.  

 

II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével kapcsolatos rendelkezé-

sek 

 

1. Iskola munkarendje 

• Csak a sportudvarra nyíló ajtón közlekedünk. Jó idő esetén a reggeli érkezéskor az udvaron 

gyülekezünk, rossz idő esetén az iskola folyosóján várjuk meg a becsengetést. Abban az eset-
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ben is a „hátsó” ajtón közlekedj, ha szüleid kíséretében, vagy autóval érkezel az iskolába (és 

hazafelé is). 

• Az iskola 630-tól tart felügyeletet azok részére, akiknek ezt írásban igényelték. Nevelői ügye-

letet 730 – tól a tanítási órák végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítunk. 

Az iskolába az első tanóra előtt 10 perccel (750-ig) kell beérkezned, hogy legyen időd előké-

szülni az első tanítási órára. Jó időben az udvaron, rossz idő esetén az iskola folyosóján kell 

várakoznod a tanítás megkezdéséig. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken 

felügyelet nélkül  nem tartózkodhatsz! 

• A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd, 

tanítóid, tanáraid útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj tanára-

idtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, 

hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! A 

tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása 

szerint vegyél részt! 

• A tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint 

Tanórák rendje: 

1.óra: 800 - 845 

2.óra: 850 - 935 

3.óra: 950 - 1035 

4.óra: 1050 - 1135 

5.óra: 1145 - 1230 

6.óra: 1235 - 1320                 Ebédidő 1320 – 1350 

7.óra: 1350 – 143 

8.óra: 1440 – 1525 

Az egész napos iskolai (iskolaotthonos) munkarend 800 órától 1600 óráig tart. Az egyéb foglalko-

zások legkésőbb 1600 -kor befejeződnek.  

• 0. órát a Szülői szervezet és a DÖK egyetértésével csak abban az esetben szervezünk, ha az 

órarend más beosztást nem tesz lehetővé. A 0. óra 710-kor kezdődik. 

• Az óra vége előtt 5 perccel jelzőcsengetés van, ez a nevelőnek szól. Jó idő esetén a 3. és a 

4. szünetet az udvaron, a sportpályákon töltöd, rossz időben a folyosón, a tanterem előtt. 

Kivéve, ha a15-ös teremben van órád. Ekkor az emeleti aulában kell várakoznod. A 15-ös 

terem melletti kis folyosókon tartózkodnod nem szabad!   

• A 2. szünetben tanári felügyelettel az osztályban maradsz, ekkor tízóraizunk. Ügyelj az 

osztálytermek rendjére! Ha napközis vagy, önállóan mehetsz az ebédlőbe tízóraizni. A 

többi szünetben a folyosón várod meg a következő óra kezdetét! 
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• Tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatod el. Rendkívüli esetben az iskola 

elhagyása csak a szüleid személyes vagy írásbeli kérésére lehetséges, melyre az osztályfő-

nök vagy az igazgató adhat engedélyt! 

• Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy 

- letöröld a táblát az óra elején, 

- jelentsd a tanárodnak a hiányzókat, 

- jelentsd a tanári szobában, ha tíz perccel a becsengetés után sem érkezett tanár a tanórára, 

- ügyelj az osztály szekrényének rendjére, 

- ellásd az osztályfőnököd által rád bízott feladatot. 

• A tanítási órákon csak az adott tanítási órához szükséges felszerelés tartható a padon. 

• A tanítási órákon étkezned és innivalót fogyasztanod nem szabad! Rendkívüli időjárási vi-

szonyok esetén (nagy melegben) tanárod engedélyt adhat a folyadék pótlásra. A tanítási 

órákon nem rágógumizhatsz! 

• Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgyat csoportbontásban tanítunk, a szaktaná-

rod és az iskola vezetősége együtt dönt, hogy a képességeidnek legjobban megfelelő cso-

portban tanuld az adott tantárgyat. Másik csoportba szüleid igazgatóhoz írt kérelme, vagy 

szaktanári vélemény alapján kerülhetsz át. A csoportbontásokról a tanév végén, legkésőbb 

az első tanítási héten az osztályfőnököd tájékoztat. 

• Amennyiben párhuzamos osztályok indítása válik lehetővé, a szülők igényeit figyelembe 

vesszük a tanulók osztályba sorolásánál. 

• Az óraközi szünetekben a nevelői felügyelet mellett diákügyelet is működik. Az ügyelete-

seket – heti váltással - a 7. és 8. osztályos tanulók közül választja ki az osztályfőnök előre 

egyeztetve a tanulókkal. Az ügyeletes tanár irányításával diákok is felügyelnek 730-tól a ta-

nítás megkezdéséig és az óraközi szünetekben a rendre, fegyelemre, tisztaságra.  

• A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a  székeket a 

padokra fel kell tenned, a szemetet a padból ki kell szedned. A tanár feladata figyelni arra, 

hogy a tantermet rendben hagyjátok el a tanítási órák után. 

2. Az egyéb foglalkozások rendje 

1. Az egyéb foglalkozásokra való  részvételed – a szakértői bizottságok szakvéleményében és 

szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások, az iskolaorvos gyógytestnevelésre soro-

lásával a gyógytestnevelés és tantárgyi korrepetálások kivételével – önkéntes. Az egyéb 

foglalkozásokra május 20-ig vagy az adott tanév elején kell jelentkezned, és a jelentkezésed 

egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 5 perc szünetet kell tartani. 

2. Ha szakértői bizottság szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak szerint fej-

lesztő foglalkozáson való részvételre vagy kötelezett, e foglalkozásokról történő távolmaradá-
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sodat igazolnod kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés 

alá. 

3. Napközis (– és tanulószobai) foglalkozások rendje: 

A napközi a tanítási óra befejezésétől 1600 óráig tart. 

- Ebéd (felügyelettel csoportbeosztás szerint) 

- 1350-ig játékos, mozgásos foglalkozás (jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a napközis 

teremben) 

- 1530-ig tanulás a csoportban 

- 1530-tól a buszosok nevelői kísérettel a buszfelszálló helyen várnak a busz indulására, a hely-

beliek összevont csoportban folytatják a másnapra történő felkészülést 

4. A napközis- és tanulószobai foglalkozások 1600-ig tartanak. Szüleid írásbeli kérelmére 1700 

óráig tartunk ügyeletet. Ha neked rendszeresen, vagy egy-egy alkalommal előbb el kell men-

ned, szüleid írásbeli nyilatkozatát kérjük. Csak szüleid írásbeli nyilatkozata alapján engedhe-

tünk el a napközis és tanulószobai foglalkozásról félévenként legfeljebb 3 alkalommal. A fog-

lalkozás végén napközis (tanulószobás) nevelőd kikísér az udvarra. Ha bejáró tanuló vagy csak 

a napközis nevelővel együtt mehetsz a buszfelszálló helyre. Ha alsós vagy a szüleid tanév ele-

jén nyilatkoznak, hogy egyedül vagy kísérettel mehetsz haza. Nyilatkozik a szülőd arról is, ki-

vel mehetsz haza, csak az ő nyilatkozata szerinti kíséretben hagyhatod el az épületet!  

5. A tanulószobás és napközis foglalkozások a másnapi felkészülést segítik, melyek a délutáni 

egyéb foglalkozások keretében kerülnek megtartásra. A köznevelési törvény szerint mindenki-

nek 16:00 óráig iskolai foglalkozásokon kell részt venni, ez alól szüleid írásbeli kérelmére az 

igazgató felmentést adhat.  Ha az iskola igazgatója nem látja biztosítottnak az otthoni nyugodt 

felkészülésedet a másnapi órákra, vagy rendszeresen hiányoznak a házi feladataid, ha évismét-

lő vagy, az igazgató a kérelmet elutasítja, illetve a megadott felmentést visszamondhatja. A 

napközi - és tanulószobai foglalkozásokon történő részvételedet minden év május 20-ig szüle-

id írásban jelzik. Az adott tanévben is bármikor igénybe veheted a napközi- és tanulószobai 

foglalkozásokat szüleid írásbeli kérelmére az osztályfőnöködnél, a napközis nevelőknél, az 

igazgatóhelyettesnél, vagy az igazgatónál.  

6. Az udvaron levő sportpályákat csak tanári felügyelettel használhatod délelőtt és délután egy-

aránt. 1350 óráig a napközis csoporthoz csatlakozva tartózkodhatsz az udvaron, ezt követően 

vagy bemész a napközis csoportba tanulni, vagy egyéb foglalkozáson veszel részt, vagy szüle-

id írásbeli kérelmére hazamész. 

7. Ha alsó tagozatos vagy és ha a szüleid kérik ezt előzetesen tanítódtól írásban, csak szüleid 

nyilatkozatában megnevezett kíséretében hagyhatod el az épületet! 

8. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent, ha 
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- napközis vagy tanulószobás vagy, 

- az iskolában ebédelsz, 

- zeneiskolai vagy néptáncoktatásban veszel részt, 

- szakköri, sportköri, fejlesztő foglalkozáson, gyógytestnevelésen veszel részt, 

- korrepetáláson, középiskolai előkészítőn vagy, 

- diákönkormányzat megbeszélésen, iskolarádió szerkesztésében veszel részt, 

- a könyvtárban van dolgod, 

- hitoktatásban veszel részt, 

- iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt, 

- tanítód, tanárod vagy osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél, és számodra a felügye-

letet biztosítja. 

9. Az iskolai szervezett étkezések (tízórai, ebéd) és az ebédlő használatának rendje: 

- az ebédlőben csak felügyelettel tartózkodhatsz, ha ott étkezel 

- ha ebédelsz, az ebédlőben nevelő felügyel rád étkezés közben 

- ha napközis vagy, tízóraizhatsz az ebédlőben asszisztensi felügyelettel. 

- az ebédlőbe csak az utolsó tanítási órád után mehetsz ebédelni, kivétel, ha 6-nál több órád 

van, ilyenkor a 6. óra után étkezhetsz. 

10. A napközis és menzai térítési díjat az élelmezésvezetőnek kell befizetni szüleidnek minden 

hónapban a megadott időpontokban. A befizetés rendjéről az ebédlő ajtajára kifüggesztett tájé-

koztató szolgál. Az étkezés lemondása a konyha szabályzata szerint történik. 

11. Az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj, magatartá-

soddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét! Kérésükre vegyél részt a rendezvények 

előkészítésében, lezárásában! 

12. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyha-

tod el! 

13. Az iskola megszervezi azokat a szakköröket, középiskolai előkészítőket, sportköri foglalkozá-

sokat, amelyekben legalább 5 tanuló részt vesz, és amelynek megtartásához az iskola és a 

fenntartó a feltételeket biztosítani tudja. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni 

képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, 

technikaiak, sport, szaktárgyiak, nyelviek, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési 

kör alapján is.  

- A szakkörön, tanítási órán előállított dolog, termék, alkotás a tanuló tulajdona, de az iskola 

díjazás nélkül azt kiállíthatja, bemutathatja, felhasználhatja. Abban az esetben, ha az előállított 

termék hosszabb távú közösségi célokat szolgál (pl. iskolai dekoráció) és annak anyagszükség-

letét az iskola biztosította a termék az intézmény tulajdona lesz.  
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- A szakkörök, sportkörök, középiskolai előkészítők, zeneiskolai, népitánc foglalkozások a 

szaktanárral előre megbeszélt időpontban és tanteremben kerülnek megtartásra. A foglalkozá-

sok kezdetéig a 10 percnél hosszabb várakozási időt a napközis csoportokhoz csatlakozva 

vagy tanárod felügyelete alatt kell eltöltened! A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

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

kolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli ver-

senyeken való részvételre is felkészítjük. Az iskolán kívüli programokról, a versenyekről a 

szülőt írásban tájékoztatjuk. 

14.  Az iskola nevelői az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szer-

vezhetnek. Részvételed a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szüleidnek kell fe-

dezniük, melyet az osztályfőnökök az érintettekkel tanév elején megbeszélnek. 

Ha a kiránduláson nem veszel részt, az iskolában kötelező tanórai foglalkozásokon kell részt 

venned. 

15. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére szeretne a nevelőtestület benneteket ösztönözni. A   

felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva ezért különféle szabadidős 

programokat szerveznek nevelőid (pl.: túrák, kirándulások, táborok, erdei iskolák, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények…). A részvételed a szabadidős ren-

dezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket szüleidnek kell fedezni.  

16. A fakultatív hit- és vallásoktatásban való részvételed biztosított és önkéntes. Intézményünk 

együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. A foglalkozásokhoz – igény sze-

rint - tantermet biztosítunk az intézmény tanítási rendjének figyelembevételével az érintettek-

kel előzetesen megbeszélve. 

17. Az iskola a szüleiddel írásban a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) és a digitális naplón 

keresztül tart kapcsolatot. Ezért az ellenőrződet mindennap magaddal kell hoznod, az oda beírt 

bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod! Szüleid az iskola be-

jegyzéseit aláírásukkal látják el, ezzel igazolva, hogy a bejegyzést látták. Az ellenőrződ há-

romszori otthon hagyása írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetőt von maga után. 

18. A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások teljes időtartamára vonatkozik, hogy az iskola 

területén kizárólag az iskola dolgozói; az előzetesen az igazgatóval megállapodott foglalko-

zást, előadást szervező személy; az iskola tanulói; a tanulók szülei ill. hozzátartozói az iskolá-

val kapcsolatos hivatalos ügyek intézése végett; továbbá az intézménnyel kapcsolatos ügyek-

ben eljárni hivatott személyek tartózkodhatnak. A tanuló ügyében csak a szülő, ill. a gondvise-

lő jogosult eljárni. Amennyiben volt tanítványunk keresi meg iskolánkat, úgy az intézmény 

igazgatójának, a helyettesének, ill. a volt osztályfőnök előzetes engedélyével lehetővé válik 

benntartózkodása, de csak a volt tanár jelenlétében. 
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19. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 730-1500 óra kö-

zött. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet a tankerületi központ igazgatója határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők, a nevelők és a tanulók tudomására hozzuk. 

20. Az iskola folyosóin nem labdázhatsz, nem futkározhatsz és nem görkorcsolyázhatsz (nem rol-

lerozhatsz)! 

21. A tanítási szünetekben (pl. nyári szünet) az iskolai szervezésű foglalkozásokon a házirend 

pontjai érvényesek! 

22. Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken, 

programokon a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venned. A nevelőkkel 

megbeszélt szabályokat kötelező betartanod, annak elmulasztása vagy megszegése esetén fe-

gyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthetnek, valamint a szabadon vá-

lasztott programból kizárható leszel.  Elvárjuk, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadj 

szót a kísérő felnőtteknek, tartsd be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ru-

házatot és felszerelést használj, felszerelésedet, ruházatodat tartsd rendben. [Rendelet 5. § (2) 

bekezdés g) pont] 

3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

Osztálykirándulásokat, táborokat szervezni az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban 

lehet, ettől eltérni csak indokolt esetben az igazgató engedélyével lehet. Szüleid írásban jelzik, 

hogy elengednek-e az osztálykirándulásra, táborba, és vállalják annak költségeit. Ha ezen progra-

mokon nem tudsz részt venni, akkor ez idő alatt az iskola által megszervezett tanórai foglalkozá-

sokon vagy köteles részt venni.  

A kiránduló(táborozó)csoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügye-

lete alatt áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból 

eltávoznod csak akkor lehet, ha a kísérő tanárod ezt megengedi. 

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelentened kell a kirándulást (tábort) 

vezető tanárnak. 

Minden csoporttal legalább 2 tanár vezetésével szervezhet buszos kirándulást, az önként jelentke-

ző kísérők, illetve egyéb jelenlevő személyek a pedagógus kíséretet nem helyettesítik. 

A tanórán kívüli, személyszállítással egybekötött programokon a résztvevők biztonsága érdekében 

a szervezéssel vagy szállítással foglalkozó cégektől, szállítást végző egyénektől (tanár, szülő, ön-

kormányzat stb.) minden esetben előzetesen írásos nyilatkozatot kell kérni arról, hogy a szolgálta-

tás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű 

megfelelő műszaki állapotban és rendelkezik érvényes úti okmányokkal. 
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Kettő vagy többnapos külföldi programok esetében, amennyiben a gépjárművel történő utazás 

nem fejeződik be este 23:00-óráig, azt a személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg 

kell szakítani. Éjjel 23:00 - hajnali 4:00 óra idősávban a sofőröknek mindenképpen szálláshelyen 

kell pihenőt tartaniuk ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre. 

Az utazásban résztvevőkről, az utazás helyszíneiről az igazgatónak rendelkezni kell megfelelő in-

formációval, pontos és teljeskörű utaslistával, amelyben szerepel a tanulók törvényes képviselői-

nek elérhetőségei is.  

 

4. A megjelenés általános szabályai 

4.1 Viselkedés: 

Az iskolai közösség tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell jutni a tiszte-

letnek, a szeretetnek és a mértéktartásnak. Kerülnöd kell a tettlegességet, durvaságot, az alantas és 

trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, amely a közösség tagjait zavarja, megbotrán-

koztatja, sérti, vagy lelki sérülést okoz. 

A lányok és fiúk kapcsolatában a mértékletesség legyen a vezérelv. 

A napszaknak megfelelően kell köszöntened – iskolában és iskolán kívül – az iskola valamennyi 

tanárát és dolgozóját, az épületen belül minden felnőttet. 

A tanterembe lépő, vagy onnan távozó tanárokat vagy vendégeket az osztályközösség vagy tanu-

lócsoport a napszaknak megfelelően köszönti.  

A tanórákon a fegyelem, a koncentrált figyelem és a másik ember (tanár vagy diák) munkájának 

megbecsülése a sikeres munka előfeltétele. Az órai munkában való folyamatos aktív részvétel az 

eredményes tanulás első és elengedhetetlen feltétele. 

A törvény értelmében a dohányzás szigorúan tilos az intézmény egész területén, közvetlen kör-

nyezetében, és az iskolai rendezvényeken. Tilos továbbá a szeszesital, a kábítószer és más, az 

egészségre ártalmas szerek behozatala és fogyasztása is. Tilos ezen szerek hatása alatt iskolába 

jönni. Aki mindezeket megszegi, fegyelmi vétséget követ el, s ennek jogkövetkezménye van. 

Mindez természetesen a tanítási időre, és az azon kívüli iskolai rendezvényekre egyaránt vonatko-

zik. 

4.2 Öltözködés, küllem: 

Az iskolai ünnepélyeken - okt.23., márc.15., évnyitó, évzáró - a fehér blúz, illetve ing, sötét alj, 

illetve nadrág viselete kötelező. 

A hétköznapi ruházatban a tisztaság, a mértékletesség, az egyszerűség legyen a mérvadó. Nem 

ajánlott a hivalkodó, feltűnő és hiányos öltözék. 

Tanítási időben a díszítő és szépítőszerek (szemfesték, hajfesték, körömlakk, pirsing) kirívó hasz-

nálata mellőzendő. A műköröm, a magas sarkú cipő, az ékszerek balesetveszélyesek lehetnek egy 
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közösségben. Ezek használatával nem csak magadat, de társaidat is balesetveszélynek teszed ki, 

ezért használatuk nem megengedett. 

Csapadékos és téli időszakban a váltócipő használata kötelező! 

 

5. Mulasztások igazolása 

5.1 Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradásodat a szüleidnek vagy orvosnak kell igazolnia 

az alábbiak szerint. 

A mulasztásodat igazoltnak tekintjük, ha   

a)  beteg voltál, és azt igazoltad;  

b) hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudtál erre vonatkozó kötelezettséged-

nek eleget tenni;  

c) előzetesen engedélyt kaptál a távolmaradásra (1 vagy 2 óráról a szaktanár, 2-nél több óráról, de 

maximum 3 napról az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időtartam esetén az igazgató adhat írásban 

előzetesen engedélyt). A távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha 

az a tanulmányi kötelezettségednek minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 

d) ha sport- vagy más versenyeken; az iskola által szervezett programon vettél részt; 

e) az iskola szervezésében egészségügyi vizsgálaton vettél részt; 

f) középiskolai felvételiddel kapcsolatban a középiskola által szervezett felvételi elbeszélgetésen, 

vagy alkalmassági vizsgálaton veszel részt, és erről igazolást hozol (előre jelezve, max. 2 esetben). 

5.2 Ha a távolmaradásodat nem igazolod, mulasztásod igazolatlan. Minden mulasztás igazolása 

az ellenőrző könyvedben vagy a kezelőorvos által adott eredeti igazolás bemutatásával történhet. 

Az eredeti dokumentumot az iskola megőrzi, azt nem kapod vissza. 

5.3 Évente legfeljebb három nap időtartamra - szüleid előzetes írásbeli kérelmére – engedélyt kap-

hatsz a távolmaradásra. Ezt előzetesen kell az osztályfőnöknek jelezni. Az osztályfőnök utólagos 

szülői igazolást csak rendkívüli esetben fogadhat el (pl. előre nem látható ok).  Szüleid előzetes 

írásbeli kérésére az igazgató 3 napnál több hiányzást is engedélyezhet. Más esetben három napnál 

hosszabb hiányzást csak orvos igazolhat. Igazolásodat a hiányzást követő első munkanapon, leg-

később az azt követő 10 tanítási napon belül be kell bemutatnod osztályfőnöködnek, aki a napló-

ban a hiányzást adminisztrálja (megjegyzésként az igazolás fajtáját rögzíti). 

5.4 Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlannak minősülnek, 

függetlenül attól, hogy később az igazolást bemutattad-e vagy sem. 

5.5 Amennyiben többnapos betegség miatt hiányzol, már a betegség első napján szüleid értesít-

sék távolmaradásod okáról az iskolát a 88/264-041 telefonszámon. 

5.6 Az igazolatlan mulasztásod esetén osztályfőnököd a 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 51.§(3) alap-

ján jár el:  
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o 1 óra után szülői értesítés, és minden újabb igazolatlan hiányzás esetén a szülő érte-

sítése írásban! Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hi-

ányzás következményeire. 

o 2-9. óra után gyermekjóléti szolgálat értesítése, családlátogatás. 

o 10. óra után szülői, gyermekjóléti szolgálat, járási gyámhivatal értesítése.  

o 30. óra után ismételten a gyermekjóléti szolgálat, járási gyámhatóság értesítése. A 

tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. 

o 50. óra után jegyző értesítése, a járási gyámhatóság - a támogatás megvonása. 

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő szabályok 

érvényesek: 

• ha egy tanévben meghaladják a 250 órát, 

• egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a ta-

nuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt osztályozóvizs-

gára vagy évismétlésre való utasításáról. 

A tanítási órán kívüli foglalkozásokat (szakkör, sport, korrepetálás, középiskolai felkészítő, fej-

lesztő foglalkozás, gyógytestnevelés) a mulasztás tekintetében úgy kell tekinteni, mintha az köte-

lező tanórai foglalkozás lenne. 

5.7 Becsengetéskor az osztályterem előtt sorban állva kell várnod tanáraidat, s velük együtt men-

tek az osztályba! Ha ezt követően érkezel az osztályba, késésnek minősül, amit a nevelő az e-

naplóba bejegyez. A késést igazolnod kell! Késésed igazolásakor a mulasztásnál már említett mó-

don kell eljárnod. A késések csak indokolt esetben igazolhatók (pl. bejáró tanulók esetében a busz 

késése, orvosnál való megjelenés stb.)! 

5.8 Késés esetén a késés ideje összeadódik 20/2012.(VIII.31.) EMMI r. 51.§(10).  

5.9 A késéssel érkező tanuló nem zárható ki a tanítási óráról. 

5.10 Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt (pl. szűrővizsgálat) hiányzol. Az iskolai ér-

dekből (pl. versenyen való részvétel esetén) történő hiányzásodat az osztályfőnök igazolja. 

 

5.11 Testnevelési órák alól felmentést egy alkalomra szólóan - félévente legfeljebb háromszor - a 

szülő (gondviselő) az ellenőrző könyv útján kérhet számodra; több alkalomra szóló felmentést 

csak orvosi igazolást mellékelve kérhetsz. Felmentettként is köteles vagy a testnevelési órán meg-

jelenni, kivéve, ha a testnevelő tanár a szüleid írásbeli kérésére elenged. 

5.12.  Abban az esetben, ha a tanítási idő alatt rosszullét, vagy más komoly ok miatt távoznod kell 

az iskola épületéből, akkor az iskola titkárságán keresztül valósul meg szüleid értesítése, s a szüle-
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id kérésére, illetve beleegyezésével történik további intézkedés. Ha a szülők nem elérhetők, akkor 

az osztályfőnököd az intézményvezetővel együtt intézkedik a további teendőkről.  

 

6. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 

6.1. Óvd saját és társaid testi épségét, egészségét! Sajátítsd el és alkalmazd az egészséget és biz-

tonságot védő ismereteket! Ismerd meg a munkavédelmi előírások, a katasztrófariadó, tűzriadó és 

a bombariadó rád vonatkozó részeit!  Balesetet vagy másokat és magadat veszélyeztetető állapotot 

azonnal jelentsd a szaktanárnak, az ügyeletes tanárnak, az igazgatónak vagy a közelben tartózkodó 

felnőttnek! 

6.2. Tartsd be az iskolai tanóra és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolá-

hoz tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait! 

6.3. Iskolánkra vonatkozó részletes munkavédelmi ismereteket a 2. számú melléklet tartalmazza. 

Ezt minden tanév elején az osztályfőnököd ismerteti veled, melynek tudomásulvételét aláírásoddal 

igazolod. Az egyes tantárgyakra (kémia, fizika, technika, számítástechnika, testnevelés) vonatkozó 

speciális munkavédelmi, baleset-megelőzési ismereteket a szaktanárodtól fogsz kapni az első tan-

órán, melynek megtörténtét aláírásoddal igazolod. 

6.4. Egészségügyi felügyelet: 

Egészségügyi szűrővizsgálat csak szüleid előzetes tájékoztatásával történhet, kivéve a tetvesség 

szűrést. Védőoltást csak szüleid tudtával és beleegyezésével kaphatsz. 

 

7. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felsze-

reléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 

7.1. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetés sze-

rűen használd. Szándékos károkozásod esetén szüleidnek a Nkt. 59.§.-a szerint kártérítést kell 

fizetniük. 

7.2. Testnevelés óra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött, az öltözőt 

zárjátok be! Értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben ne hagyjatok, adjátok azt át meg-

őrzésre tanárotoknak! 

Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolá-

ban nem használhatod, az azokban bekövetkező kárért az iskola nem tud felelősséget vállalni. A 

mobiltelefon, tablet, walkman, MP lejátszók, bármilyen hordozható digitális lejátszó nem tartoz-

nak a szükséges dolgok közé, így azok használata az első tanórai foglalkozástól kezdve az utolsó 

tanóra befejezéséig, illetve a délutáni foglalkozásokon nem megengedett! Az iskola nem kéri és 

nem várja el Tőled a mobiltelefon használatát sem a tanítási órákon, sem a tanórák közötti szüne-

tekben, sem az egyéb foglalkozásokon.  
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Amennyiben magaddal hozod az iskolába a mobiltelefonodat, köteles vagy az első tanóra elején 

kikapcsolt állapotban leadni az osztályteremben elhelyezett dobozba. A készüléket kérjük a ne-

veddel megjelölni. A leadott mobiltelefon az utolsó tanóra végén kerül visszaadásra.  

A mobiltelefonodat ezt követően sem használhatod az iskolában tartózkodás alatt, így a napközi-

ben, tanulószobán és a délutáni foglalkozások ideje alatt sem. Akinél a tanítási időben (a leadási 

kötelezettség ideje alatt) mobiltelefont látunk, vagy a délutáni időszakban a használatát észleljük, 

a készüléket elvesszük, az iskola páncélszekrényében megőrizzük, és csak a szülőnek adjuk visz-

sza. Ezzel egyidejűleg megkapod a Házirendben foglalt osztályfőnöki írásbeli büntetés esedékes 

fokozatát. 

A mobiltelefon használatára vonatkozó előírás az intézményen kívüli program esetén is érvényes. 

A program ideje alatt a mobilodat nem használhatod, kivétel, ha azt tanárod, osztályfőnököd külön 

engedélyezi számodra. Pl. hazautazás megszervezése a szülőkkel.  

Mivel a mobiltelefon nem taneszköz, és az iskola nem várja el az elhozatalát, így semmiféle fele-

lősséget nem vállal a mobiltelefonnal kapcsolatban, rongálódás, elvesztés és lopás esetében sem. 

7.3. Amennyiben pénzt kell az iskolába hoznod, azt még reggel, az iskolába érkezésed után 

azonnal add át megőrzésre az osztályfőnöködnek vagy az iskolatitkárnak. 

7.4. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulmányaid folytatásával összefüggésbe 

nem hozható káreseményekért. Az iskolába érkezéskor eldöntheted, hogy értéktárgyaidat (el-

sősorban pénzt) leadod-e az iskola titkárságán. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy fel-

ügyeletét és állagának megőrzését vállalja. 

7.5. Az iskolában a pedagógusok a pedagógiai tevékenységekhez csak a szabványoknak megfe-

lelő eszközöket és felszereléseket használhatják. Általuk készített eszközöket az igazgató elő-

zetes írásbeli engedélyével és csak a házirendben meghatározott védő-óvó előírások figye-

lembevételével vihetnek be az órákra. 

7.6. Ügyelj az épület, tantermek tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Szotyolát, 

napraforgó- és tökmagot, - a szemetelés elkerülése végett - az iskola területén ne fogyassz! 

Keménycukorkát, nyalókát az iskolába ne hozz, és ne fogyassz, mert balesetveszélyes. A pa-

dodban tarts rendet!  

7.7. Tilos az iskolába a következő tárgyak behoznod: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, 

szúró- és vágóeszközök, gyufa, dohány, szeszes ital, tudatmódosító szerek, gyúlékony vegy-

szer, robbanószerek. [Nkt. 25. § (3) bekezdés] 

7.8. Kerékpárral csak az jöhet iskolába, akinek szülei erről előzetesen írásban nyilatkoztak.  Ha 

kerékpárral érkezel az iskolába, a kapunál szállj le róla, a baleset elkerülése végett told a táro-

lóba azt. A kerékpárok elhelyezése a hátsó udvaron, a kijelölt helyen történik. A kerékpárok 

biztonságáért az iskola nem tud felelősséget vállalni. Kerékpárral az iskolai foglalkozások vé-
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géig (1600 óráig) a sportpályán tilos közlekedni. A kerékpárral történő közlekedés esetén 

használd az előírt védőfelszerelést, bukósisakot! 

7.9. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni, s azt a tanév végéig 

megőrizzük. Az iskolában hagyott ruhákat cipőket a következő tanév kezdetéig megőrizzük, 

az ezt követő időben karitatív célra felajánljuk. 

 

III. A tanulók jutalmazása a fegyelmező intézkedések 

 

Dicséretek, jutalmak 

Az alábbiak szerint kerül szabályozásra a tanulók (gyermekek) jutalmazásának elvei és formái: 

Elvei: 

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható.  

Kiemelt szempontok: 

- tanulmányi eredmény,  

- a tanulótól elvárható jobb teljesítmény,  

- szorgalom, magatartás, 

-  sportteljesítmény, kulturális teljesítmény, közösségi tevékenység. 

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

- a különböző szintű tanulmányi versenyeken elért jó eredmény. 

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom. 

A magatartással kapcsolatban jutalmazható: 

- a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. 

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az iskolán belül kiemelkedő sport eredmény, illetve tevékenység, 

- a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény. 

A kulturális teljesítménnyel kapcsolatosan jutalmazható: 

- az iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, kiemelkedő, kulturális élet területén elért eredmény, 

illetve tevékenység. 

A közösségi teljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint 

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

  kiemelkedő közösségi tevékenység. 
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Formái: 

A jutalmazás történhet: 

    - egyedileg, tanulónként, illetve 

    - csoportosan, adott közösség, illetve osztály számára. 

A tanulók jutalmazásának főbb formái: 

    - szóbeli dicséret, 

    - írásbeli dicséret. 

A TANÉV SORÁN: 

- mosolycsekk adása, 5 mosolycsekkért 1 osztályfőnöki dicséret; 15-ért igazgatói dicséret 

- írásbeli szaktanári, napközis dicséret   

- írásbeli osztályfőnöki dicséret  

- írásbeli igazgatói dicséret  

- igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt (rádióban, illetve ünnepélyen, iskolagyűlésen) 

- írásbeli nevelőtestületi dicséret 

- oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalom, 

- nemzetiségi önkormányzat jutalma, 

- alapítványi jutalom 

A TANÉV VÉGÉN: 

- bizonyítványba írt szaktanári dicséret 

- bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő dicséret 

- nevelőtestületi dicséret a tanévzáró ünnepélyen 

- „Az iskola legeredményesebb tanulója”: több éven át nyújtott kiemelkedő tanulmányi tel-

jesítményért, közösségi munkájáért 8. osztályos tanulónak, melyhez az iskolai alapítvány 

anyagi támogatást nyújthat, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. 

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

- egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv, 

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

- tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy juttatása) 

Az írásbeli dicséret tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. 

Az írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt. 

 

1. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A tanuló fegyelmi felelősségével kapcsolatos eljárásnál alapvetően figyelembe kell venni: 

- a köznevelési tv. 58. §.-át 
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- 20/2012.EMMI rendelet 53-62.§-ban20/2012.EMMI rendelet 53-62.§- leírt, a fegyelmi eljárás 

lefolytatásának szabályaira vonatkozó részt. 

Az iskola fegyelmező intézkedést alkalmaz azzal a tanulóval szemben, aki 

- a tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti 

- akadályozza az iskolában folyó oktató-nevelő munkát 

- a Házirend előírásait megszegi 

- igazolatlanul mulaszt 

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell 

alkalmazni. A fegyelmező intézkedés nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe kell venni a 

tanuló életkori sajátosságait.  Megválasztásánál a fokozatosság elvének kell érvényesülnie, amely-

től indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A fegyelmező intézkedések meghoza-

talakor tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetést tenni. 

FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FOKOZATAI  

- szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés szóban- házirend megsértése 

- szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés írásban – Házirend megsértése, a tanuló fegyelme, 

magatartása a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem megfelelő. 

- szaktanári, osztályfőnöki intés- a Házirend többszöri, vagy súlyosabb megsértéséért, 

- igazgatói figyelmeztetés  

- igazgatói intés- a tanuló magatartásával kapcsolatos súlyos probléma 

     (a tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozást zavaró, illetve a tanuló vagy társai testi lelki fej-

lődését veszélyeztető magatartás)  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni. 

A fegyelmező intézkedés a fegyelmezetlenség mértékétől, gyakoriságától függ. A megfelelő di-

cséret a fegyelmező intézkedést ellensúlyozza a magatartás osztályzatának megállapításakor. Fi-

gyelmeztetésben többször, intésben maximum kétszer részesülhet a diák. 

Fegyelmi intézkedések és fokozatai  

Vétkes és súlyos kötelességszegés: 

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

A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a 20/2012.EMMI rendelet 53-62.§-a tartalmazza. 

Súlyos kötelezettségszegésnek minősül  

- az agresszió (mások fizikai, vagy lelki bántalmazása),  

- kényszerítés (másokat erőszakkal rákényszerít olyanra, amit nem akar megtenni vagy eltűrni, 

és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz),  
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- egészségre ártalmas szerek behozatala, fogyasztása: drog, dohány, szeszesital. 

 A fegyelmi eljárás eredményeképpen írásbeli határozattal lehet a fegyelmi büntetést kiszabni. 

A fegyelmi eljárást megelőzően egyeztető eljárásra van lehetőség, ha a sértett (kiskorú esetén szü-

lője) és a kötelességszegő (kiskorú esetén szülője) ezzel egyetért és az egyeztető eljárás során 

megegyeznek. 

FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK FOKOZATAI 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- áthelyezés más iskolába, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával 

magállapodott. 

 

2. A tanuló anyagi felelőssége 

Tettenérés ill. bizonyított károkozás esetén a tanuló a kárért anyagi felelősséggel tartozik (padok, 

székek, ajtók, ablaküvegek, falak, kukák rongálása stb.) 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékosság esetén a teljes kárt 

köteles megfizetni. A kártérítés mértékéről az igazgató dönt, a döntésről a tanulót és szüleit értesí-

ti, felszólítja a kár megtérítésére. 

 

IV. A tanulói jogok gyakorlásával és kötelezettségekkel kapcsolatos részletes rendelkezé-

sek 

  Az iskola életét, mindennapjait úgy szervezzük meg, hogy annak során a köznevelési törvény 46. 

§. (3)-(6)-ében meghatározott jogaid érvényesüljenek. Általános kötelességeidet a köznevelési tör-

vény 46.§. (1) bekezdése tartalmazza. Ezekről a törvényes előírásokról a Házirend 1. számú mel-

lékletében tájékozódhatsz. 

1. Jogaid 

1.1. A tanulói jogviszonyon alapuló jogaidat a beíratás napjától kezdve gyakorolhatod. A 

szociális támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai 

munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok az általad megkezdett 

első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások 

azonban már a beíratást követően illetnek meg. [Nkt. 50. § (1) bekezdés] 

1.2. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő fel-

nőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a 

diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz. 

1.3. Minden évfolyamon az első osztályfőnöki órákon megtörténik Házirendünk ismertetése. A 

Házirend kifüggesztésre kerül az iskola aulájában és a könyvtárban is. Iskolánk vezetője 
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minden tanév első összevont szülői értekezletén tájékoztatást ad a Házirendben foglaltakról. 

A későbbiekben osztályfőnöködtől kérhetsz tájékoztatást ezzel kapcsolatban. 

1.4. Szüleid kérésére korlátozás nélkül igénybe veheted az iskolai napközit és tanulószobát. 

1.5. Jogod, hogy választó és választható legyél a diákképviseletbe. 

1.6. Jogod van diákkörök munkájában részt venni, és kezdeményezheted azok létrehozását, ha 

annak céljai, működése nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazot-

takkal, és ha a diákkör valamennyi tagja a diákkör ülésein az iskolai szabályzat előírásait 

megtartja. A diákkör létrehozásáról az iskola igazgatóját tájékoztatnotok kell. Az iskola a di-

ákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két nappal a diákkör 

ülése előtt az igazgatóhelyettessel egyeztetni kell. 

1.7. A szülőiddel közösen minden év május 20-ig írásban adhatod le a tantárgyválasztással 

kapcsolatos döntéseset az osztályfőnöködnél. A szüleid eddig az időpontig jelzik, hogy a 

következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és erkölcstan vagy a kö-

telező erkölcstan órán kívánsz részt venni az Nkt. 35. §-a szerint.  Szüleid írásbeli kérésére 

az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatod a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntésedet. [Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pont, 14. § (5) 

bekezdése] 

1.8. Az Nkt. 97. § (7) bekezdése szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 alkalommal 

– biztosít számodra a hitoktatás. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] A különböző felekezetek által tar-

tott hittanórák időpontját és helyszínét a tanulói hirdetőtáblán olvashatod. 

1.9. Jogod van művészetoktatásban részesülni. 

1.10. Családod anyagi helyzetétől függően térítésmentes vagy kedvezményes tanszerellátásban, 

étkezésben részesülhetsz. Ennek feltételéiről, szabályairól és az igénylés rendjéről az iskola 

igazgatójától és gyermekvédelmi felelősétől kaphatsz te vagy kaphatnak szüleid részletes 

felvilágosítást. 46§. (4-5) 

1.11. Jogaid gyakorlásához szükséges információkat 

- az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon), 

- a szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), 

- iskolagyűlésen, 

- az iskolarádión, 

- az iskola honlapján, 

- a diákönkormányzaton keresztül,  

- a diákönkormányzat és a tanulói faliújságon keresztül kaphatod meg. 

1.12. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz 

- bármely osztályfőnöki órán, 
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- az osztályképviselőn keresztül a DÖK-gyűlésen, a diákönkormányzat működési szabályza-

tában foglaltak szerint. 

1.13. Tanulóközösségeiteknek joguk van kérdést intézni az intézmény vezetőjéhez és pedagógusa-

ihoz, s arra legkésőbb a megkérdezéstől számított 30 napon belül érdemi választ kapni. A 

közösség nagyobb csoportját érintő kérdésekre a DÖK- képviselőin keresztül kapsz választ. 

1.14. Jogod, hogy dolgozataidat két héten belül értékelve visszakapd. Amennyiben ez nem törté-

nik meg, választási lehetőséged van, hogy az adott jegy bekerüljön, vagy ne az értékelő- és 

osztályozó naplóba. Dolgozataidat értékelés után - a témazáró dolgozatok kivételével- haza-

viheted.  

1.15. Jogod van kérni, hogy egy napon egynél több témazáró dolgozatot ne írassanak veled taná-

raid. A témazáró (összegző felmérések) időpontját előre tudhatod. Tanárod az ilyen jellegű 

dolgozatírási szándékát a naplóban előre jelzi. Újabb dolgozatot ugyanazon tantárgyból ad-

dig nem írathatnak veled nevelőid, amíg az előzőt kijavítva vissza nem kapod. 

1.16. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekben bármikor tájékoztatást kaphatsz az osz-

tályfőnöködtől és a szaktanáraidtól. Jogod, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyeid-

ről, bejegyzésekről (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesülj. Szüleid joga, hogy a téma-

záró dolgozataidat fogadóórán megtekintse. 

1.17. Jogod van az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítani az iskola mű-

ködéséről. Jogod van problémás ügyeiddel a szaktanárokat, az osztályfőnököt, az igazgató-

helyettest, az igazgatót  felkeresni (a sorrend betartása nem kötelező). Egyéni kérdéseiddel 

előzetes időpont-egyeztetést követően a tanítás befejezése után fordulhatsz az érintetthez. A 

tanulócsoport által megfogalmazott kérdésekkel az osztályfőnököt kell megkeresni. 

1.18. A tanulók egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosít-

ja. Az iskola jelzései alapján az iskolai védőnő higiéniai, tisztasági szűréseket végez. Jogod-

ban áll, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülj. Ennek megfele-

lően jelentkezhetsz az iskolaorvosnál vizsgálatra, védőoltásra, illetve tanácsadásra, valamint 

időközönként az iskola által szervezett kötelező szűrővizsgálaton vehetsz részt. A szűrővizs-

gálatok és védőoltások időpontjáról és tárgyáról az osztályfőnök vagy a védőnő előre tájé-

koztat téged és a szüleidet. A szűrővizsgálatokon való részvétel kötelező. Fogászati szűrést 

követően a szüleiddel keresd fel a fogászati rendelést kezelés céljából. 

1.19. Az iskolaorvos, illetve annak szűrővizsgálata alapján szakorvos állapítja meg a gyógytestne-

velés jogosságát. 

1.20. Jogaid gyakorlása közben nem sértheted meg társaid és a közösség jogait. 
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2. Kötelességeid 

2.1. Kötelességed, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségednek eleget 

tégy, felkészülj a tanórákra, házi feladataidat elkészítsd, felszerelésedet elhozd! 

2.2. Kötelességed, hogy a tanórákon jelen legyél, hiányzásaidat a Házirendben szabályozottak 

szerint igazold. Kötelességed továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is 

megjelenj, amelyekre előzetesen jelentkeztél, és hiányzásodat ez esetben is igazold. 

2.3. Kötelességed, hogy magatartásod fegyelmezett legyen, a Házirend előírásait betartsd. 

2.4. Tartsd tiszteletben az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársaid emberi méltóságát 

és jogait! 

2.5. Amennyiben e Házirendben vagy más jogszabályban foglalt kötelezettségeidet megszeged, 

fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhetsz. A fegyelmi eljárás és a fe-

gyelmi büntetés kiszabásának szabályait a köznevelési törvény 58.§-a tartalmazza. 

2.6. Házirendünk súlyosan elitélendő jogellenességnek minősíti az agressziót, és mások egészsé-

gét veszélyeztető magatartást. Ilyen jellegű jogellenes magatartás elkövetése már az első 

alakalommal fegyelmi intézkedést von maga után. 

2.7. Kötelességed, hogy az iskolai rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint 

viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét! Nevelőid kérésé-

re vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában! 

2.8. Be kell tartanod az iskolai foglalkozásokon az iskola helyiségei és az iskolához tartozó terü-

letek használati rendjét, és a Házirend szabályait. Őrizd meg az iskola létesítményeinek, 

eszközeinek, felszereléseinek épségét! 

 

V. A diákönkormányzat, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések 

1. A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, módosí-

tásakor a nevelőtestület az iskola működési szabályzatában meghatározott rend szerint nyilvá-

nít véleményt.  

2. Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: 

• anyagi támogatás iskolai szintű programokhoz 

• helyiség a diákgyűlésekhez 

• az iskolaújság előállításához, sokszorosításához szükséges eszköz és anyag 

• diákönkormányzat faliújságának elkészítéséhez, elhelyezéséhez 

3. A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, 

tervezésében, önálló programokat szervezhet. 
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4. A diákönkormányzat dönthet egy tanítás nélküli munkanap programjáról. A tervezett progra-

mot a diákönkormányzat állítja össze, majd a nevelők véleményét kikérve jut a véglegesítés-

hez. 

5. A nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri a diákönkormányzat véleményét. A véleménye-

zési jog szempontjából a tanulók nagyobb közösségének tekintendő a tagozatok: alsó tagozat, 

felső tagozat. 

 

VI. A tankönyvellátás rendje, a tankönyvrendelés szabályai 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az igazgató a felelős. A tankönyvjegyzékből az isko-

la helyi tanterve alapján az alsós munkaközösség és a szaktanárok választják ki az engedélyezett 

tankönyvlistából. 

A következő tanévhez szükséges tankönyvek listáját megkapod a tankönyvfelelőstől. A tanköny-

vet ingyenesen kapod. Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek, a tanév 

végén vissza kell adnod. Az 1. és 2. osztályosok minden tankönyvet ingyenesen kapnak, azt a tan-

év végén nem kell visszaadniuk. Szüleid dönthetnek úgy, hogy saját tulajdonú könyvet használ-

hass, melyet a tanév végén sem kell visszaszolgáltatnod. Ebben az esetben a tankönyvet a szüleid 

rendelik meg, melyet ki kell fizetniük.  Erről szüleid írásban nyilatkozatnak a tankönyvlista kéz-

hezvételekor. A visszaküldött tankönyvlista alapján rendelik meg az iskola tankönyvfelelősei a 

tankönyveket. Az ingyenes tankönyv az iskolai könyvtár tulajdona, arra a használat során vigyáz-

nod kell. A munkafüzeteket és a munkatankönyveket is ingyenesen kapod, melyet a tanév végén 

sem kell visszaadnod. 

 A tankönyvek megrongálásáért szüleid anyagi felelősséggel tartoznak, elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt meg kell téríteni egy új tankönyv beszerzésével, illetve a tankönyv 

értékének megfizetésével. Egy tartós tankönyv 4 évig lesz használatban, minden év végével 25%-

os értékvesztéssel számolunk.  

A kártérítési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését szüleid kérhetik. A kérelem 

elbírálásáról az iskola igazgatója határoz. A kérelem elutasítása ellen felülbírálati kérelmet 

terjeszthetnek elő a szüleid, melyet a nevelőtestületből alakított háromtagú bizottság bírálja el. A 

bizottság tagjai:  osztályfőnököd, a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a gyermekvé-

delmi feladatokkal megbízott pedagógus. [Tpr. 8. § (7)–(8) bekezdése] 

A tankönyvrendelést - a munkaközösségek véleményének kikérésével- az igazgató által megbízott 

tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről. 

Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és be-

szerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.  
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Az egyes tantárgyak taneszköz igényét, az ajánlott és a kötelező olvasmányok jegyzékét minden 

tanév végéig a szaktanárok ismertetik veled, az iskola honlapján és az iskola hirdető tábláján elér-

hető. 

 

VII. Az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatának rendje 

1. A tornaterembe csak a testnevelő tanárod engedélyével, kizárólag tiszta tornacipőben sza-

bad belépned. A testnevelési óra megkezdése előtt a csoport az öltözőben fegyelmezetten köteles 

várni a tanárt. A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett szabad használnod. 

Ha a tízórais szünet a tornateremben van, akkor a bejárati folyosón étkezel. A tornaórákon kötele-

ző öltözékről az előző tanév végén tájékoztatást kapsz. Ha „kimenős” szünet után testnevelés órád 

lesz, a szünetben neked is az udvaron kell tartózkodnod. 

2. Testnevelés órán és a délutáni sportfoglalkozásokon az iskolai sportpályát és a sportfelsze-

reléseket csak a testnevelő tanárod engedélyével és felügyeletével használhatod. A sportpályák és 

tornaterem használati rendjét a 3. számú melléklet tartalmazza. 

3. A szaktantermekben kizárólag csak a szaktanár jelenlétében tartózkodhatsz.  

4. A számítógépeket szaktanárok engedélyével és felügyeletével használhatod. A számítás-

technika szaktanterem használati rendjét az 5. számú melléklet tartalmazza. 

5. A folyosón jobboldali közlekedés van, az emeletre vezető lépcső egyirányú. Rendszeres 

közlekedésre csak a főlépcsőt használhatod! A hátsó lépcsőt kizárólag tűzriadó esetén használha-

tod menekülési útvonalként! Kivételes esetben az alsós tanulók nevelőik kíséretében használhatják 

a hátsó lépcsőt! 

6. A liftet a mindennapi közlekedésben nem használjuk. Csak mozgásukban korlátozott sze-

mélyek használhatják közlekedési céllal. Tanulók csak mozgásukban akadályoztatásuk esetén ve-

hetik igényben kizárólag (szülő, nevelő, kijelölt tanuló) kíséretével. A liftet 1600 után semmilyen 

körülmény esetén sem használhatod, mert az épületben ettől az időponttól már nem tartózkodik 

mentésre jogosult személy! 

7. Az ebédlő 1135 - 14 óráig tart nyitva ebédelés céljából.  

8. Az iskolai könyvtárat kölcsönzés és helyben olvasás céljára veheted igénybe, betartva a 

könyvtári kölcsönzés szabályait! 

9. Napközi (tanulószoba) rendje:  

• A napközi nyitva tartása a tanítás befejezésétől 1600 -ig. További felügyelet 1700 óráig. 

• Napközit csak nevelői engedéllyel hagyhatod el!  

• Szabadidőben az udvar játékra kijelölt részén játszhatsz a napközis nevelő felügyeletével.  

• A játékszereken törekedj balesetmentes játékra! 
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• Ha a csoport a nevelővel az udvaron tartózkodik, senki nem maradhat semmilyen céllal 

sem a csoport termében!  

• Ha a csoport a nevelővel a teremben van, senki nem tartózkodhat semmilyen céllal az ud-

varon!   

• A napközis és menzás tanulók csak tanári vagy asszisztensi felügyelet mellett étkezhetnek 

az iskola ebédlőjében!  

10. Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által 

számára – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a naplót megte-

kintheti a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon az osztályfőnökkel meg-

beszélt időpontban, illetve a fogadóórán. [Rendelet 5. § (1) bekezdés g) pont] 

11.  Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

helyi tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltéte-

lek alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, s hir-

detmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnök útján 

a tanulók és szüleik tudomására hozza. [Rendelet 5. § (1) bekezdés h) pont] 

12.  Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket 

is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a jog-

szabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót 

15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az 

intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül 

előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az isko-

la feladat ellátási helyén található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a to-

vábbi felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladat ellátási helyén található. Ameny-

nyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, 

átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt három főből álló 

bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyző-

könyvet kell vezetni. [Rendelet 24. § (6) bekezdés] 

 

VIII. Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok 

1. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozá-

sokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a tanév megkezdé-
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sekor, valamint szükség esetén életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni 

kell. 

2. Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika, 

testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika) a pedagógus köteles az első tanórán a tanulókat 

tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjá-

ról.  

3. Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozáso-

kon dohányozni, valamint tudatmódosító szereket fogyasztani szigorúan tilos! 

4. Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtossá-

goknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítéséhez az nevelőtes-

tület a diákönkormányzattal együttműködik a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosí-

tásában. 

5. Valamennyi intézményi programon nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a 

megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

6. Az osztálytanítóknak, a napközis nevelőknek és a szaktanároknak a foglalkozásaikon, vala-

mint a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszere-

sen kell foglalkozniuk. 

7. A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és 

a tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést 

követően legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni. 

8. Napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén a harmadik tanórától az óraközi szüneteket (udvari 

szünetek) a tanulók a pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás 

és levegőzés keretében töltik el. 

9. A napközis foglalkozás idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a 

sportlétesítmények használatát. 

10. Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos 

energiaitalok, kávé, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes fo-

gyasztásra ajánlása, melyben ízesített sör, illetve alkoholos frissítő ital van. 

11. Az iskola minden programját a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési 

program alapján kell tervezni és lebonyolítani. 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, 

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. A házirendet 

az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során az Intézményi Tanács, szülői szervezet és a 

diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogát gyakorolta. 
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A Házirend módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, az Intézményi Tanács, a Szülői Mun-

kaközösség és a Diákönkormányzat. A Házirendet a diákközösség legnagyobb döntéshozó testüle-

tének, és az Intézményi Tanácsnak írásos kérelmére felülvizsgáljuk. A Házirend módosítására az 

osztályok diákképviselői minden tanév szeptember 15-ig tehetnek javaslatot írásban az igazgató-

nak. Felülvizsgáljuk a nevelőtestület 50%-ának írásbeli kérelmére. A Házirend-módosítási javasla-

tot az igazgatónak kell a nevelőtestület elé bocsátani. A tantestület megvitatja, egyetértési jogkör-

rel bír a Nagyvázsonyi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Vöröstói Német Nemzetiségi Ön-

kormányzat, a Pulai Német Nemzetiségi Önkormányzat, véleményezi az Intézményi Tanács, a 

Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat. A Házirend módosításait a nevelőtestület fogadja 

el. 

IX. A felvételi kérelemmel kapcsolatos eljárásrend  

A Nkt.51.§ (1) és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (5) szerint, ha az általános iskola 

a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni 

tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (6) szerint, ha az általános iskola – a megadott sor-

rend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett cso-

portba tartozók között sorsolás útján dönt.  

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos 

nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.  

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

• testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

• munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy 

• az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül ta-

lálható. 

• szülője pedagógus. 

Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi különleges helyzetű tanuló felvé-

teli, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a tanulót kell előnyben részesíteni, 

aki a különleges helyzetek közül legalább két pontban érintett. Azonos számú feltétel esetén sorso-

lás útján kell a döntést meghozni. 

Első osztályos férőhelyek sorsolása 

Eljárási mód arra az esetre, ha az iskola a kötelező felvételi feladatok teljesítése után további ké-

relmeket is teljesíteni tud, de több a jelentkező, mint a férőhelyek száma. 
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Jogszabályi hivatkozás: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24.§ (6) 

bekezdés:  

A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további fel-

vételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek szá-

ma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. 

A sorsolás célja: sorrend felállítása, melynek alapján fel lehet venni azokat a gyerekeket, akik 

nem az iskola körzetébe tartoznak, valamint nem tartoznak a Rendelet 24. § (7) bekezdése értel-

mében különleges helyzetű sorsolás nélkül felvehető gyerekek körébe. Amennyiben a beiratkozás 

során a körzetes gyerekek szülei közül valaki nem tart igényt a felvételre, úgy mindig a sorrend 

szerinti következő gyerek iratható be. 

A Sorsolási Bizottság elnöke: az iskolaigazgató vagy helyettese 

A Sorsolási Bizottság tagjai: alsós munkaközösség-vezető, iskolatitkár (jegyzőkönyvvezető). 

A sorsoláson részvevők: a Sorsolási Bizottság tagjai és a szülők, akik kérelmet nyújtottak be. 

 A sorsoláson csak az a gyerek vesz részt, akinek szülei előzőleg kérelmet nyújtottak be a felvétel-

re. 

A sorsolás időpontja: a beíratást követő értesítések kiküldése után tizenöt napon belül kell lebo-

nyolítani. A sorsolásra írásbeli meghívót kapnak a felvételi kérelmet benyújtó szülők, melyben 

tájékoztatjuk a sorsolás időpontjáról, pontos helyéről. 

A sorsolás helyszíne: az iskola épülete. 

A sorsolás nyilvános. 

A sorsolás menete: 

1. A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, 

amit a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, kik vannak je-

len és kik maradtak távol, a kérelmet benyújtó szülők gyermekeinek nevét, a felvehető ta-

nulók számát. A sorsoláson megjelent tanulók szülei jelenléti ívet írnak alá.  

2. A sorsolás megkezdése előtt az iskolaigazgató vagy helyettese ismerteti a sorsolás célját, 

valamint annak menetét. 

3. A sorsolás megkezdése előtt az iskolaigazgató vagy annak helyettese ismerteti a jelenlé-

vőkkel a következőket:  

o felvehető gyerekek száma (tervezett osztályok, tanulói létszám), 

o a beíratott körzetes tanulók száma, 

o fennmaradó helyek száma. 

o azoknak a tanulóknak a nevét, akik közül kell sorsolni. 

4. A sorsolást az iskolavezetés egyik tagja vezeti. A sorsolás előtt a Sorsolási Bizottság tag-

jai, valamint a jelenlévő szülők együtt ellenőrzik, hogy a kérelmek szerint minden gyermek 
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neve szerepel-e a kihúzásra kerülő cédulákon, és azok elhelyezésre kerülnek a sorsolási ur-

nában. 

5. Ezután kerül sor a gyerekek nevének kihúzására az urnából. Az iskola alsós munkaközös-

ség-vezetője veszi ki a cédulákat egyesével az urnából, majd mindenki számára jól hallha-

tóan felolvassa a rajta szereplő gyerek nevét. Az egymás után kihúzott tanulók nevét a 

jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben. Mindez ad-

dig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. 

6. Ezt követően a kihúzás sorrendjében a felvételi sorrend felállítása. 

7. Meg kell kérdezni a jelenlevőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot. A jegyzőkönyvben 

rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a 

sorsolás lebonyolítása során. 

8. A sorsolásról jegyzőkönyv készül (csatolni kell a jelenlévők jelenléti ív formájú aláírását), 

amelyet az igazgató és a jegyzőkönyvvezető ír alá, a sorsolás eredményeként az iskolába 

felvett és az elutasított tanulók nevét. A jegyzőkönyvet az iskola irattárában kell elhelyez-

ni. 

9. Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell. 

 A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, illetve a 

felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet be-

nyújtó szülőknek a jogorvoslati lehetőség megjelölésével. 

A határozatot a szülő megkaphatja: 

• személyes átvétellel az iskolában, melynek átvételét az iskolában maradó példányon aláírá-

sával igazolja 

• tértivevényes postai küldeményként (amennyiben az iskolába nem tud bejönni). 

A jogorvoslat rendje: 

A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője (tankerületi igazgató) hoz döntést. 

(Köznevelési tv. 37. - 40.§) 

 

X. Módosítással, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, 

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. A házirendet 

az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során az iskolaszék, a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogát gyakorolta. 

A Házirend a kihirdetést követően, 2018 szeptember1.-én lép hatályba, és visszavonásig érvényes. 

A Házirend módosítására 2019.10.21-vel került sor, a módosítás az iskolai mobiltelefon használa-

tára vonatkozik, mely 2019.nov.1-től hatályos. 
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Házirend nyilvánosságra hozataláért az intézmény vezetője felelős. 

Jelen Házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatban bárki fordulhat kérdéssel az intézmény 

vezetőjéhez, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez. Az illetékes személyeket az 

iskola titkárságán kell keresni. 

Jelen Házirendünk hatályba lépésével a 2015. szeptember 1-től érvényes Házirend hatályát veszti. 

Jelen Házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél. 
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A házirend mellékletei:  

 

1.számú: Tanulói, szülői jogok és kötelességek a közoktatási törvényben 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) Magyarországon – az e törvény-

ben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményesnevelés-oktatásban részt 

venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legké-

sőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizott-

ság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik 

tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szak-

értői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje 

tankötelezettségének teljesítését. 

(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű 

tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszon-

harmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

(4) A tankötelezettség kezdetéről 

a) az óvoda vezetője, 

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, 

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján 

a szakértői bizottság dönt. 

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredmé-

nyes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként 

teljesíthető. 

(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségé-

nek magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására 

vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiá-

nyában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjó-

léti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankö-

telezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be 

kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 

(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési Hídprogram kereté-

ben is, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető. 
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(8) A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilván-

tartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, hivatalból el-

rendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést. 

(9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhi-

vatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet ál-

tal feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. 

(10) A kormányhivatal az óvodás és a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a 

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 46. § (1) bekezdése szerint a tanuló kötelessége, 

hogy 

a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb 

foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, 

b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően 

– tanulmányi kötelezettségének, 

c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagó-

gus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – köz-

reműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a taní-

tási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a 

kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakor-

lati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait, 

e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egész-

ségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, 

továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha 

saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, te-

vékenységet vagy balesetet észlelt, 

f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során hasz-

nált eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

g) az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jo-

gait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és vé-

delmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem 
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vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek 

vagy bánásmódnak. 

(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy  

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

képességeit figyelembe véve – az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon 

érvényesítve – továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének 

felismerése és fejlesztése érdekében, 

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben nevel-

jék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás 

beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelő-

en alakítsák ki, 

c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás 

során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, 

e) egyházi, magánintézményben vegye igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá, 

hogy az állami, és települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi 

jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, ön-

rendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-

oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat 

ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-

oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog ér-

vényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, 

g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban – különleges gon-

dozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai 

szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

h) az oktatási jogok biztosához forduljon. 

(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől 

függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezmé-

nyes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön 

az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy 

engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fize-

tésre. 
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(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypeda-

gógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen 

álljanak rendelkezésre. 

(6) A tanuló joga különösen, hogy 

a) kollégiumi ellátásban részesüljön, 

b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá 

pedagógusok közül, 

c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollé-

gium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, 

d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásá-

hoz szükséges eljárásokról, 

f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen isko-

lai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, 

az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről, továbbá tájékoz-

tatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, 

továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a 

kollégiumi székhez, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül – az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a tizenötödik napot követő első ülésen – érdemi 

választ kapjon, 

h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és 

azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti 

másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

j) jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá 

igénybe vegye a nyilvánosságot, 

k) személyesen vagy képviselői útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

m) kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adjon 

számot tudásáról, 

n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 

o) választó és választható legyen a diákképviseletbe, 
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p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározot-

tak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

q) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, ameny-

nyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 

(7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

(8) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire vonat-

kozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály a 

szülő, a szülői szervezet vagy a szülők 

képviselője részére kötelezettséget vagy jogot állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettsé-

gek teljesítése, a jogok gyakorlása a tanulót – az iskolaszékbe történő delegálás kivételével –, a 

diákönkormányzatot, a tanulók képviselőjét illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú tanuló önálló 

jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégi-

umi tagsági viszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fize-

tési kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell. 

(9) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a ne-

velési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, 

amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredő köte-

lezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges 

anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben 

meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került 

dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti 

szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás át-

adására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkál-

tató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(10) Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – 

kérelemre – a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre 

egyebekben a Ptk. szerinti felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 

(11) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő 

díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével – 

és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog 

értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében, az oktatási folyamat 

részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő díjazást a teljes képzési folyamatban 

részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megálla-

pítani. Ennek szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figye-

lembe vegye a tanuló teljesítményét. 
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 (12) A (9) és (11) bekezdésben foglaltak – a szakképzésben részt vevő tanulókat megillető juttatá-

sok tekintetében – nem alkalmazhatók arra a tanulóra, aki a szakképzésben tanulószerződés alap-

ján vesz részt. 

(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR működtetőjénél. 

A diákigazolvány elkészítéséről a KIR működtetője gondoskodik. A diákigazolvány közokirat. A 

diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lak-

címét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá 

a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának nap-

ját, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát. A diákigazolvány 

elektronikus adattárolásra és adatellenőrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány. A diákiga-

zolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a köznevelé-

si intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton ter-

jeszti elő a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott 

más eljárási cselekményeket. A köznevelési intézmény az eljárás során – ha jogszabály másként 

nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton 

tart kapcsolatot KIR működtetőjével. A KIR működtetője a diákigazolvány igényléséhez és előál-

lításához szükséges személyes adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi 

azonosítóját, a kiadott érvényesítő matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és 

nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilván-

tartást vezet. A KIR működtetője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazol-

vány elkészítése körében tudomására jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének 

megszűnését követő öt évig kezelhetik. 
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2. számú: Óvó- védő előírások az intézményben 

 

Ó v ó - v é d ő  e l ő í r á s o k  a z  i n t é z m é n y b e n  

Baleset a következők miatt következhet be: 

-a munkavédelmi ismeretek hiánya 

-a baleset-elhárítási szabályok megszegése, semmibevevése, lebecsülése 

-a fegyelmezetlenség, figyelmetlenség, virtuskodás stb. 

❖ Speciális munkavédelmi szabályok vonatkoznak testnevelés, technika, számítástechnika, fizika 

és kémia órára. Ezeket a tantárgyakat tanító nevelők az első órákon kioktatnak téged a tudniva-

lókról, felhívják figyelmedet a veszélyforrásra, elmondják mi a teendő balesetveszély észlelése 

és a baleset megtörténte esetén. Nevelőid intelmeit, utasításait mindig tartsd be!  

❖ Elektromos berendezést (oktatási eszközt) csak tanárod jelenlétében kezelheted! A hálózatra 

való csatlakozást nevelőtök végzi. 

❖ Ha valamely berendezés meghibásodását észleled, azonnal közöld tanárotokkal, s ne próbáld 

megjavítani azt! 

❖ Az iskolába és az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra olyan eszközt (ütő, vágó, 

szúró) ne hozz, amely saját magadra és társaidra veszélyes lehet! 

❖ Ha az iskolába ollót, körzőt, kést stb. kell hoznod, akkor azt megfelelően csomagolva hozd el, 

és csak tanárotok utasításának megfelelően használd! 

❖ Tűz – és robbanásveszélyes anyagot az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett isko-

lán kívüli programokra elvinned tilos! Még a legártatlanabb ijesztgetésre szánt eszköz is veszé-

lyes lehet! 

❖ Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobnod tilos! 

❖ Papucsot, csúszós-és magas sarkú talpú cipőt (csizmát) ne viselj! 

❖ Az iskolában nyalókát, kemény cukrot ne fogyassz! 

❖ Nagyobb üvegfelület mellett fokozott óvatossággal tartózkodj! 

❖ Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, 

drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos! 

❖ Játék közben is ügyelj magadra és társaidra!  

❖ Az udvaron a kapuk, kosárlabdapalánkok, mászóka közelében fokozott körültekintéssel mo-

zogj! 

❖ A kapukra, kosárpalánkokra nem szabad felmásznod!  

❖ A pályán kerékpárral csak 1600 óra után szüleid felelőségére közlekedhetsz! Akkor sem zavarod 

és főleg nem veszélyezteted mások ott tartózkodását! 
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❖ A lépcsőkön óvatosabban és a jobbra tartásnak eleget téve közlekedj! A folyosókon ne szalad-

gálj! 

❖ Csak a pálya felöli bejáraton keresztül közlekedhetsz, mert az első udvaron a nagy gépjármű-

forgalom baleset forrása lehet!  

❖ Az ablakon ne hajolj ki! A folyosón levő ablakokat ne nyisd ki! 

❖ A folyosókon labdázni, labdát pattogtatni, ütögetni nem szabad! 

❖ Tűz esetén a felső emeletről, a 13-as, 14-es és 15-ös terem kivételével a parkoló felöli ajtón, az 

alsó részről, a 3-as és 4-es terem kivételével a főbejárati (pálya felöli) ajtón, a 13-as, 14-es, 15-

ös, 3-as, 4-es termekből és a tornateremből a hátsó (alsó folyosó végén található) ajtón át kell 

az épületet haladéktalanul elhagynod! 

❖ Bármilyen veszélyforrás észlelése esetén azonnal értesítsd a leghamarabb elérhető felnőttet 

(nevelő, takarító, karbantartó)! 

❖ Balesetet szenvedőn alapvető elsősegélynyújtást te is el tudsz végezni! 

❖ Elektromos balesetet szenvedőt semmi esetre sem érintsd meg! Ilyen esetben az áramkört kell 

minél hamarabb megszakítani. 

❖ Tűzriadó és bombariadó esetén az előre megbeszélt útvonalon minél hamarabb hagyd el az is-

kola épületét nevelői kísérettel! Az udvaron várd meg a további utasítást! 

❖ Tűz- és bombariadó esetén az iskola épületére kidolgozott menekülési útvonalat jegyezd meg! 

❖ Bármely katasztrófa esetén az igazgató döntése alapján történik az intézkedés. 
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3. számú: Sportudvar, sportpályák használati rendje 

 

- Sportudvar használatának rendje – 

A köznevelési törvény előírásai szerint az iskola Házirendje állapítja meg többek között az iskola 

helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos szabályokat. Ennek alapján 

az iskolaudvar használatát a Házirendben kell szabályozni, mely szerint a sportpályákon a tanulók 

csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhatnak. Tanórák közötti szünetekben a kijelölt sportpályák 

használata engedélyezett. 

• A sportudvart osztályszintű rendezvényre az osztályfőnök, míg iskolai szintű rendezvényre az 

igazgató engedélyével lehet használni a szükséges tanári felügyelet biztosításával. 

• A sportpályát az iskolai foglakozásokat követően magánszemélyek csak saját felelősségükre, 

annak rendeltetés szerinti használatára vehetik igénybe. 

• A kapukra, állványokra, kosárlabda palánkokra felmászni szigorúan tilos! 

• A sportudvaron sport, kulturális, felnőtt és gyermek közösségi rendezvények szervezhetők, 

melynek szándékát az intézmény vezetőjéhez előzetesen be kell jelenteni (rendező szerv neve, 

címe, rendezvény felelőse, rendezvény jellege), hogy a fenntartó engedélyét be tudjuk szerez-

ni.  

• A pályák tisztaságának megóvása minden használó feladata. A sportpálya területén SZIGO-

RÚAN TILOS a szemetelés, pl. az üvegdarabkák eldobálása, mert az iskolai használat közben 

ezek komoly balesetveszély forrásai lehetnek. 

• A sportpályák területén az iskolai (tanórai- és tanórán kívül 1600óráig) foglalkozások ideje és 

az óraközi szünetek alatt kerékpározni nem szabad! 

• Gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral a sportudvar területére behajtani 

TILOS! 

• Az iskola a terület felügyeletét minden nap a tanórai és tanórán kívüli foglakozások ideje alatt 

tudja biztosítani. Az intézménynek az iskolai foglakozásokat követően a sportudvar őrzésére, 

felügyeletére nincs lehetősége. 

• A rongálásokat, balesetet előidézhető meghibásodásokat az intézmény vezetőjének jelenteni 

kell! 

• Az udvaron található sporteszközöket rendeltetés szerűen, a sportágnak megfelelően kell hasz-

nálni. Az eszközök állagmegóvása minden használónak kötelessége. Az okozott kárt a tör-

vényben meghatározottak szerint kell megtéríteni. 
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4.számú: Tűz-, katasztrófa- és bombariadó esetén a menekülési útvonal 
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5.számú: Számítástechnika terem rendje 

A számítógépterem rendje 

1. A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartóz-

kodását az órát tartó tanár engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. A gépterem kulcsát a nevelői szobába őrizzük. 

Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramta-

lanításáért az órát tartó személy a felelős. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A 

géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért az órát tartó személy a fele-

lős. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

6. A gépterem takarítása speciális anyagokkal, eszközökkel és módszerekkel történik. 

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen, nem a gépkezeléssel összefüggő beavat-

kozást csak az informatika órát tartó pedagógus vagy szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó – be-

rendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégí-

teni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó 

érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, 

átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a munkavédelmi előírásokat. 

11. Tilos:   

• a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer 

és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

• mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hoz-

záférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni, 

• olyan programot futtatni, amely nem az intézmény tulajdona, 

• a gépekre programokat telepíteni, 

• a számítástechnika terembe taneszközön kívül más egyéb tárgyat (mobiltelefont, táskát, 

kabátot, ételt, italt, discmant stb.) bevinni. 

12. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdemé-

nyezhető, s minden okozott kárért annak elkövetője teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
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A Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általá-

nos Iskola Házirendjének kiegészítése 

 

Hatályos 2020. szeptember 1-jétől 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2019. szeptember 1-jei hatállyal kibővítette az iskolai háziren-

dekre vonatkozó előírásait az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tar-

tozó területek használatának rendjére vonatkozóan azzal, hogy meg kell alkotni a környezettudatos 

használatra vonatkozó szabályokat is.  

2020. szeptember 1-jei hatállyal kibővítette az iskolai házirendekre vonatkozó előírásait a mobilte-

lefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök használatának szabályozási kötelezettsé-

gével, valamint az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cse-

lekményt magvalósító, vagy azzal fenyegetődző tanuló cselekményének megelőzésével, kivizsgá-

lásával és elbírálásával kapcsolatos szabályok megalkotásának kötelezettségével. 

Fentiek alapján a következőkben módosul a Házirend. 

 

A VII. fejezet címe módosul és a fejezet bevezető szöveggel egészül ki. 

 

VII. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek haszná-

latának rendje, figyelembe véve a környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat 

A használat során a tanulók kötelesek betartani a környezetvédelemre vonatkozó általános irány-

elveket és ökoiskolai elvárásainkat (energiatakarékosság, lehetőség szerinti szelektív hulladék-

gyűjtés). 

 

A II. fejezet kiegészül 8. ponttal. Egyúttal hatályát veszti az azonos témában történt 2019. novem-

ber 1-jén életbe léptetett módosítás. 

 

8.) 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 akadá-

lyozza, az órát tartó pedagógus és a többi tanuló munkáját zavarja. A tanítási órákon, illetve a taní-
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tás időtartama alatt a tanulók számára saját digitális eszközök (mobiltelefon, bluetooth hangszóró, 

digitális játékok stb.) használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt 

állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. 

Az eszközök használatához a „Vendég” wifi hálózat áll rendelkezésre. Az iskola tulajdonát képező 

digitális eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják.  

 

A III. fejezet kiegészül 4. ponttal. 

 

4. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési in-

tézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló ta-

nuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, ki-

vizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselek-

ményt követ el, vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapve-

tően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási fo-

lyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közös-

ségellenes 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 intézményvezető a cselekményről szóló tudomásszerzéstől 

számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal tör-

ténő 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 tarto-

zik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben ve-

szélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka 

nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyege-

tést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további ha-
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sonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartás elítését, az attól való elha-

tárolódást kell szolgálniuk. 

 

 

A 2020-2021. tanévben az országos járványügyi készültség alatt az „Nagyvázsonyi Kinizsi 

Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola intézkedési terve járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum előírásai a vonatkozó területeken 

felülírják jelen Házirend rendelkezéseit. 

 

Nagyvázsony, 2020. augusztus 31. 
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