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Bevezetés 

1. Bevezető rendelkezések 

A házirend belső jogi szabályozó. (Nkt. 25.§ (2)) 

Ez a házirend rögzíti a jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munka-

rendjét, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét. Az iskola helyiségei, 

berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának 

rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kap-

csolódó iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. Betartása és 

betartatása iskolánk minden tanulójának joga és kötelessége! 

2. A házirend érvényessége 

2.1. A házirend területileg érvényes 

 - az iskola egész területén 

 - iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken, programokon 

2.2. A házirend személyileg érvényes 

 - iskolánk minden, tanulói jogviszonyban álló tanulójára 

 - iskolai rendezvények esetén, iskolánkban tartózkodó, tanulói jogviszonnyal 

nem rendelkező tanulókra 

2.3. A házirend időben érvényes 

 - az egész tanév során a szorgalmi időszakban és a szünetekben is 

 - napi viszonylatban az iskolában tartózkodás teljes időtartamára 

 - intézményen kívül szervezett iskolai programok idejére 

3. A házirend szabályainak alapjai 

3.1. A házirend jogi háttere 

 - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) vonatkozó paragra-

fusai 

 - Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete 

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 5.§ 

 - 1991. évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek jogairól szóló Egyez-

mény iskolai életre vonatkozó szabályai – 28., 29., 31. cikk 

3.2. A házirend egyéb forrásai 

 - az intézmény előző házirendje 

 - az intézmény pedagógiai programja 

4. A házirend nyilvánosságra hozatala 

4.1. A házirendet az elfogadás után nyilvánosságra kell hozni, melyről az 

intézmény vezetője és tagintézmény-vezetője köteles intézkedni. 

4.2. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: 

 - tanári szoba 

 - könyvtár 

 - valamennyi tanterem 
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 - az iskola aulája 

 - az iskola weblapja 

 Továbbá megtalálható legyen az intézményvezetőnél, osztályfőnöknél, az 

iskola irattárában, a fő munkaközösség-vezetőnél, a DÖK vezető pedagógusnál, 

valamint a szülői szervezet vezetőjénél. 

4.3. A házirendet beiratkozáskor a tanulói jogviszonyt létesített tanulók szülei-

vel ismertetni kell. 

4.4. A házirendet minden tanév elején ismertetni kell a tanulókkal osztályfőnöki 

óra keretében, és a szülőkkel szülői értekezleten. 

5. A tanulók közösségeinek meghatározása 

5.1. Az iskolában a tanulók a következő közösségek munkájában vehetnek 

részt: 

 - osztály, évfolyam 

 - diákkör (szakkör, sportkör, énekkar) 

 - diákönkormányzat 

5.2. A tanulók nagyobb közösségének minősül az iskolánkban a diákönkor-

mányzat. A diákönkormányzatban osztályonként 2-2 fő vesz részt. A véle-

ménynyilvánítás akkor érvényes, ha a DÖK-tagok minimum 51%-a ezt meg-

teszi. 

5.3. A tanulók létrehozhatnak diákköröket is a nevelés-oktatással összefüggő 

közös tevékenységük megszervezésére, ha a tanulók nagyobb közössége ezt 

igényli. Erről a szándékról az intézményvezetőt kell tájékoztatni. A diákkö-

rök létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

5.4. Az intézményt 5 diákönkormányzati tag képviseli iskolai szinten. A 

diákönkormányzati képviselőknek lehetőségük van véleményt nyilvánítani a 

Pedagógiai Program, az SZMSZ és a Házirend tartalmáról. 

5.5. Minden tanévben egy tanítás nélküli munkanap programjáról a diákönkor-

mányzat rendelkezik. Ez a nap gyermeknap környékén van. A diákönkor-

mányzat és a nevelőtestület együttesen dönt erről a napról és programjáról. 

5.6. Diákközgyűlés 

Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni 

a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének átte-

kintése céljából. A diákközgyűlés összehívásáért felelős az intézmény veze-

tője és a diákönkormányzatot segítő tanár. 

Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 

1. A tanulók jogai 

1.1. A tanulói jogviszony: az intézménybe történő beíratással jön létre. A be-

íratás napja a kötelező jogok gyakorlásának kezdő időpontja. Ettől szá-

mítva a tanuló(k) joga, hogy 
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1. Információt kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó peda-

gógusok munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. 

2. Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoz-

tassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

3. Kérdést intézhet az iskola pedagógusaihoz, vezetőihez, a diákönkor-

mányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon be-

lül érdemi választ kapjon. 

A tanulói véleménynyilvánítás és kérdésfeltevés fórumai: 

 az osztályfőnöki óra, 

 az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzat, 

 a szaktanárral egyeztetett időpont, 

 tagintézmény-vezetői, intézményvezetői fogadóra 

4. Megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követel-

ményeit. 

5. Szüleivel lehetőség szerint részt vehessen az iskola által szervezett 

programokon, rendezvényeken. A nevelőtestület meghatározhatja, 

hogy melyek azok az alkalmak, amelyen a szülő is részt vehet. 

1.2. A tanulói jogviszony létrejöttétől a tanuló(k) joga, hogy 

1. Adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. 

2. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell 

tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal 

szemben.  

3. Kulturált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdem-

jegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő 

kérdésekről. 

4. A tanuló joga megtudni szaktanárától a tanulmányi teljesítményének 

értékelését; a kijavított és leosztályozott dolgozatát megtekintheti, az 

értékelés szempontjait megismerni. Joga kérdéseire legkésőbb 30 na-

pon belül érdemi választ kapni. 

5. Magatartás és szorgalom jegyeinek kialakítására javaslatot tehet. 

6. Képességeinek, érdeklődésének megfelelően tagja lehet több, térítési 

díj mentes szakkörnek. A szakkör választása önkéntes, de ha a tanuló 

elvállalja, akkor látogatása év végéig kötelező! A tanórán kívüli kötele-

ző és választott, továbbá a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokról való 

eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

7. A differenciálás, felzárkóztatás, illetve tehetséggondozás igénybevéte-

lével hátrányait csökkentse. Igénybe vegye a hátrányos helyzetű, a 
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halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű, a szociális, 

vagy bármely okból lemaradt tanulók felzárkóztató foglalkoztatását. 

8. A tanórán kívüli sportfoglalkozásokon minden tanuló részt vehet. 

9. Tisztelettudóan és kulturáltan véleményt mondjon az iskola működésé-

vel, életével kapcsolatos kérdésekben úgy, hogy az nem sértheti senki 

emberi méltóságát. 

10. Az osztály- és iskolaközösséget érintő kérdésekben, a diák-

önkormányzati munkaterv elkészítésében véleményt nyilváníthat, ja-

vaslatot tehet, sérelmeire orvoslást kérhet. 

11. Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola ál-

tal szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. 

12. Tagja lehet az iskolai könyvtárnak. 

13. Gyakorolhatja vallását oly módon, hogy etikaórán, illetve valamely 

egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órán vehet részt 

kötelező tanórai foglalkozások keretében. A szülő a tantárgyra vonat-

kozó választását írásban módosíthatja minden tanév május 20-áig, ko-

rábbi választását nem kell megerősítenie. 

14. A pedagógiai programban meghatározott keretek között válasszon a vá-

lasztható tantárgyakból. 

15. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen diákképviseletekbe, 

melyek létrehozhatnak diákköröket. Ezek döntési jogkörrel rendelkez-

nek saját közösségi életük szervezésében. 

16. A tanulónak jogában áll független vizsgabizottság előtt beszámolni tu-

dásáról. A minősítés megállapítását kérő eljárás beindításának kérel-

mével az intézmény vezetőjéhez kell fordulni a félév, illetve a szorgal-

mi idő utolsó napját megelőző 30. napig. 

17. Részt vehet az iskolai házirend kialakításában. 

18. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az 

iskolaorvos, a védőnő és a fogorvos elvégzi a tanulók egészségügyi ál-

lapotának ellenőrzését az alábbi területeken: 

1. fogászat évente két alkalommal, 

2. védőnői higiéniai, tisztasági vizsgálatok iskolában, 

3. belgyógyászati vizsgálat évente. 

19. A Kormány 1265/2017. (V.29.) kormányhatározata értelmében a 

2017/2018. tanévtől kezdődően az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója 

alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. 

20. A tanuló joga, hogy — kellő indoklással — számára egyéni munkarend 

kérelmezhető. A kérelmet a szülő nyújthatja be. Az egyéni munkarend-

del rendelkező tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. 
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21. A tanuló joga, hogy amennyiben családi körülményei azt indokolják, a 

jogszabályban meghatározottak szerint – írásbeli szülői kérelemre – 

vendégtanulói jogviszonyt létesítsen. 

22. A tanulmányaival összefüggő mentesítési kérelmet a felmentés megho-

zatalához szükséges dokumentumok csatolásával az intézmény vezető-

jéhez nyújthatja be. 

23. A tanuló joga, hogy testnevelés órán a sportpályán tartózkodjon tanári 

felügyelet mellett. Délután az iskolaotthonos tanulók csak nevelő felü-

gyelete mellett tartózkodhatnak a sportpályán. 

24. A tanulót a szülei csak az iskola bejáratáig kísérhetik el reggelente, dé-

lutánonként ott várhatják meg. Az első osztályos tanulókat október 1- 

ig a szüleik a tanteremig kísérhetik. 

25. Témazáró dolgozat száma ugyanazon a napon maximum 2 lehet. A ta-

nuló joga, hogy a dolgozatot két héten belül kiértékelve megtekintésre 

visszakapja, ettől eltérni csak rendkívüli esetben lehet. A témazáró dol-

gozat várható idejét a szaktanár előre jelzi. 

26. A tanuló használhatja az iskola felszereléseit, berendezéseit, IKT esz-

közeit, könyvtári állományát, de csak tanári felügyelet mellett. Óvja 

ezen eszközök épségét, az esetleges bekövetkezett hibákat azonnal jelzi 

a felügyelő pedagógusnak. A szándékos rongálással okozott kár anya-

gilag a tanuló szüleit terheli. 

27. A tanuló jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak 

szerint – eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot, az oktatási 

jogok biztosához fordulhat. 

28. Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a 

KIR adatkezelőjénél. A tanuló a kérelmét az iskola székhelyén lévő 

központi titkárságon nyújthatja be.  

29. A tanuló joga az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékeny-

ségét megismerni, szolgáltatásait igénybe venni. Erről az osztályfőnö-

kénél tájékozódhat. 

1.3. A tanulók kötelességei 

1. A tanuló kötelessége megtartani az iskolai tanórai és egyéb foglalkozá-

sok, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati 

rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. 

2. Kötelessége megtartani az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a Házirendben 

foglaltakat.  

3. Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és 

társait, mindenhol és minden körülmények között megbecsüléssel for-

duljon feléjük. 
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4. Tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi ered-

ményt érjen el. 

5. Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órá-

kon, tanórán kívüli foglalkozásokon. A munkában mindenki tehetsége 

és legjobb tudása szerint köteles részt venni. Minden fegyelmezetlen-

ség udvariatlanságot jelent, tiszteletlenséget a nevelővel, valamint a 

tisztességes munkát végző, tanulni vágyó diákkal szemben. 

6. A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést és ellenőrző 

könyvét mindig hozza magával, azok tisztaságát, rendezettségét őrizze 

meg. 

7. A nevelők által tett bejegyzéseket szüleivel írassa alá és a következő 

órán kérésre mutassa be az illetékes nevelőnek. 

8. A tanóra idején a tanuló köteles az órai munkához nem tartozó tárgyait, 

eszközeit (Nkt. 25.§ (3)) (mobiltelefon, különböző zenei lejátszók, ta-

nulói kötelezettségek és jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok) 

kikapcsolva a táskájában zárva tartani. Ezek használata esetén a peda-

gógus elveheti az adott tárgyat, amit csak a szülő kaphat vissza. Eltűné-

sük, megrongálódásuk esetén az iskola semmiféle kártérítési felelőssé-

get nem vállal. A tanuló mobiltelefont csak saját felelősségére hozhat 

az iskolába. 

IKT eszközöket (mobiltelefon, ipad, laptop, tablet, okosóra és minden 

olyan eszköz, mellyel FOTÓ készíthető, internetre kapcsolható) a tanu-

lók az intézményben 07:30-16:00 óra között nem használhatják, azt ki-

kapcsolva kell a táskában tartani. Ezen időtartam alatt még a szünetben 

sem lehet használni. Rendkívüli esetben tanári engedéllyel használható 

egy beszélgetés erejéig. 

Tanórákon órai feladatok elvégzéséhez a mobiltelefon tanári engedély-

lyel használható. 

A tanulónak tilos engedély nélkül önmagáról, az iskola bármely dolgo-

zójáról, tanulójáról, épületéről képet vagy hangfelvételt készítenie és 

azt terjesztenie a közösségi oldalakon. 

9. A tanuláshoz közvetlenül nem kapcsolódó, de a projektmunkához 

szükséges eszközök bevitele az intézménybe: 

— Az iskolába érkezéskor a tanuló jelzi a szaktanárnak vagy osztály-

főnöknek az eszköz behozatalát. 

— A pedagógus szóbeli beleegyezését követően a nevelői szobában 

kerül megőrzésre a felhasználáson kívüli időszakban. 

— Használata a tanóra vagy foglalkozás folyamán a pedagógus jelen-

létében történhet. 

10. Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát a tanuló 

tartsa tiszteletben, ezért jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, 
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egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben bün-

tethető, vagy fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

11. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. 

Kötelessége haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak 

vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazot-

tait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet 

észlel. 

12. Mulasztás (20/2012. EMMI rendelet 51.§). A tanítási óráról való mu-

lasztást a tanulónak az ellenőrző könyvében szüleivel (1 napos mulasz-

tást), illetve az orvossal kell igazoltatnia. 

a. A szülő tanévenként legfeljebb három tanítási napot (Ez alól mente-

sítést – indokolt esetben – az intézményvezető adhat.) igazolhat. Tá-

volmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az osztályfőnök írásban 

adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló elle-

nőrző könyvébe kell beírni. 

b. Tartós hiányzás esetén a szülőnek kötelessége a hiányzás tényét, in-

doklással együtt bejelentenie az osztályfőnöknek illetve az intéz-

mény- vagy tagintézmény- vezetőnek. Tájékoztatást kell adnia, hogy 

előreláthatóan meddig marad távol a tanuló. 

c. A tanuló az igazolást az osztályfőnöknek köteles bemutatni a mu-

lasztást követő első tanítási napon, de legkésőbb1 héten belül. 

d. A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a 

szaktanár által megszabott határidőn belül. 

e. Ha a tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök köteles a szülőt, 

az intézményvezetőt, a tagintézmény-vezetőt értesíteni. 

f. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola 

köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt 

igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő fi-

gyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola ér-

tesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul 

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe 

véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 

a tíz órát, az iskola intézményvezetője értesíti a kormányhivatalt és a 

gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti 

szolgálat és az iskola haladéktalanul intézkedési tervet készít, mely-

ben — a mulasztás okának feltárására figyelemmel — meghatározza 

a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsola-

tos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. 
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Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 

a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános sza-

bálysértési hatóságot, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjó-

léti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésé-

ben. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 

az ötven órát, az iskola intézményvezetője értesíti a gyermek tényle-

ges lakhelye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 

g. Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az óraszám 30%-át, a 

szaktanár javaslatára a nevelőtestület a további tanulmányok feltéte-

leként osztályozóvizsgát írhat elő. 

h. A tanítási időben versenyen lévő tanulók az iskolát képviselik, nem 

minősülnek hiányzónak. Az osztályfőnök a feljegyzések rovatban 

tünteti fel távollétüket. A tananyag bepótlása rájuk is vonatkozik. 

i.  A rend, pontosság megbízhatóság fontos az iskolában. Ezért a 8
00

 

óra után érkezőket későknek kell tekintenünk. (A késést az elektroni-

kus naplóba a tanár köteles bejegyezni.) A nevelők bölcsen, de kellő 

szigorral mérlegelik a késés indokát, 5 késés egy igazolatlan órának 

minősül. 

13. Az iskolában tiszta, ápolt, kultúrált külsővel, a helyhez, alkalomhoz il-

lő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, kerülje a szélsősé-

ges divatirányzatokat, kirívó ruhák viselését, az egészségtelen öltözkö-

dést (egészségtelenül magas sarkú lábbeli, valamint oly mértékű hiá-

nyos öltözet, melynél látszik a has, derék vagy fehérnemű) 

Az iskola nem tud felelősséget vállalni nagyon drága, értékes, márkás 

ruházat, felszerelés eltűnése esetén, ezért viselésük, használatuk csak 

saját felelősségre ajánlott. 

14. Iskolai ünnepélyeken minden tanulónak kifogástalan öltözetben (lá-

nyoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág; fiúknak: fehér ing, sö-

tét nadrág) kell megjelenni. 

15. Nem megengedett a hajfestés, feltűnést keltő hajviselet, színes kozme-

tikumok, körömlakk, szemfesték, rúzs, tetoválás, testékszerek viselése. 

16. Egészségügyi okokból és a tisztaság megőrzése érdekében a gyerekek-

nek váltócipőt kell viselniük. A cipőket rendezetten tároljuk. 

17. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá isko-

lai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén 

irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa al-

kalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvé-

nyek előkészítésében, lezárásában. 

18. A tanuló a kerékpárját csak a kijelölt helyen tárolhatja! Kerékpárt az 

iskola területén belül csak tolni szabad! A kerékpárok őrzéséről az is-
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kola nem gondoskodik, és a kerékpárokért anyagi felelősséget nem vál-

lal. Az iskola tanulói motorkerékpárral, elektromos kerékpárral, gör-

deszkával (Airboarddal), görkorcsolyával, nem járhatnak iskolába. 

19. A balesetvédelmi előírásokat be kell tartani, a balesetet azonnal jelen-

teni kell az ügyeletes nevelőnek, szaktanárnak, vagy az osztályfőnök-

nek. 

20. Környezetünk tisztasága érdekében napraforgómagot, tökmagot, héjas 

mogyorót, pisztáciát, rágógumit és nyalókát stb. az iskola területére be-

hozni nem szabad, a szabály megszegése esetén elvehető, kukába dob-

ható. A szabály ismételt megszegésének felelősségre vonás a követ-

kezménye. 

21. A tanuló vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire. A tanuló 

kötelessége, hogy a tartós tankönyvek állapotára a tanév során vigyáz-

zon. Év végén tiszta állapotba adja le az iskola könyvtárába. A tartós 

tankönyv rongálása és elvesztése esetén a szülőnek kötelessége a hiányt 

pótolni. 

22. Tilos az iskolába behozni minden olyan eszközt, amely nem a tanórai 

munkához szükséges és balesetveszélyes (szúró- vagy vágóeszközök, 

gázspray, fegyver vagy annak látszó tárgy, petárda, egyéb erőszakos 

cselekményre alkalmas eszköz)! A tilalmat megszegő tanuló ellen fe-

gyelmezési eljárás indul! 

23. Kiskorúnak mindenkor és mindenhol tilos a dohányzás, a szeszesital, 

az energiaital fogyasztása! 

24. A tanuló tartózkodjon a kábítószerek kipróbálásától, fogyasztásától! 

25. Az iskolában, illetve iskolán kívüli iskolai rendezvényeken politikai 

vagy egyéb hovatartozást kifejező jelképek használata tilos. 

26. A tanuló óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a 

közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat. 

27. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érde-

keit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. 

28. A tanuló kötelessége, az iskolaudvaron található növények védelme, 

ezért a fák, bokrok közé bebújni nem lehet. A tanuló kötelessége az is-

kolaudvaron található szabadtéri játékokat rendeltetésszerűen használ-

nia, ezzel védi saját és társai testi épségét. 

1.4. A testnevelés órákra, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabá-

lyok: 

1. A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

2. Testnevelés óra alatt a felmentett tanulóknak is a tornateremben, illetve 

a sportpályán kell tartózkodniuk. 
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3. Az öltözőkben a testnevelés óra alatt senki sem tartózkodhat, az öltö-

zőket zárva kell tartani. 

4. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat he-

lyett – sportfelszerelést kell viselniük. (A kötelező felszerelést a szak-

mai munkaközösség határozza meg az iskola szervezeti és működési 

szabályzata alapján.) 

5. Testnevelés alóli felmentés csak orvosi igazolás alapján adható, rend-

kívüli esetben a szülő is kérheti a mentességet. A tanórán való részvétel 

ekkor is kötelező. 

6. A könnyített, illetve gyógytestnevelés jogosságát szakorvosi vélemény 

alapján az iskolaorvos állapítja meg. 

7. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, 

nyakláncot, lógó fülbevalót. A tanulók hosszú hajukat kötelesek össze-

fogni. 

1.5. A hetesek teendői 

1. A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

2. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőesz-

köz, szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet. 

3. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

4. Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

5. Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 

perccel megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezetőnek, 

a tagintézmény-vezetőnek a tanár hiányát. 

6. Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

7. Távozáskor lekapcsolják a világítást és bezárják az ablakot. 

8. Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló 

lesz. 

Felső tagozat: A hetesek kötelessége, hogy az első és a második szü-

netben a tízórai ideje alatt felügyelik a terem rendjét. 

Alsó tagozat: A tanulók az első szünetben tízóraiznak, és a pedagógus-

sal együtt a teremben tartózkodnak. 

A hetesek pontosan lássák el feladatukat, egy héten át ügyeljenek min-

den olyan dologra, amelyet a nevelők rájuk bíznak. Tevékenységük 

magatartási értékelésükhöz is fontos szempontot szolgáltat. A hetesek 

munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. A hetesi kötelezett-

ségek elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök 

dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 
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Az iskola munkarendje 
1. Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 07

00
-tól 19

00
 óráig 

tart nyitva. 

2. A tanítás 16
00

 órakor véget ér, utána csak a takarítás miatt tartunk nyit-

va. 

3. Indokolt esetben a szülő kérésére 17
00

 óráig felügyeletet biztosítunk a 

tanulók számára. A tanulónak a tanítás előtt 15 perccel meg kell érkez-

nie az iskolába. 

4. A tanítás előtti gyülekezés helye: 

– alsó tagozatosoknál: tanterem 

– felső tagozatosoknál aulában 

5. A szülők október 1-től csak indokolt esetben keressék reggelente a pe-

dagógusokat. 

6. Az iskola munka és csengetési rendje: 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1.  8
00

 8
45

 

2.  9
00

 9
45

 

3.  10
00

 10
45

 

4.  10
55

 11
40

 

5.  11
50

 12
35

 

6.  12
45

 13
30

 

7.  13
35

 14
20

 

8.  14
25

 15
10

 

9.  15
15

 16
00

 

7. A tanítási órák időtartama 45 perc. Indokolt esetben az intézményveze-

tő (tagintézmény-vezető) rövidített tanítási órákat rendelhet el. 

8. A tanuló köteles részt venni (Nkt. 46. § (1)) a kötelező és a választott, 

16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. 

A tizenhat óráig szervezett egyéb foglalkozásokon való részvétel alól 

az intézményvezető a szülő egyedi, írásbeli kérelmére a tanulót fel-

mentheti. A döntés során az intézményvezető mérlegeli a tanuló egyedi 

körülményeit valamint azt, hogy a tanuló számára előnyös-e a foglal-

kozásokról való távolmaradás. 

A tizenhat óráig szervezett egyéb foglalkozásokról történő hiányzások 

igazolása a tanórai hiányzások igazolása szerint történik. 

9. A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tan-

testület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben az intézményvezető 

(tagintézmény-vezető) adhat engedélyt. Tanítási órák megkezdésük 

után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az intézményvezető, 

tagintézmény-vezető tehet. A szülő saját gyermeke foglalkozásain in-
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tézményvezetői, tagintézmény-vezetői engedéllyel a szaktanár hozzájá-

rulásával vehet részt. 

10. A bemutató órák tartásának rendjét a munkaközösségek munkatervei 

tartalmazzák, azok megszervezéséért a munkaközösség-vezetők felelő-

sek. 

11. A projekt hetek és a témahetek időtartama alatt, a pedagógiai program-

ban rögzített tanórán meg nem valósítható tevékenységek megvalósítá-

sára kerül sor. Ennek időtartama a napközi, tanulószoba időtartamával 

egybe esik. Ilyen esetben a tanulók tanulmányi kötelezettségüknek 

tesznek eleget, amikor a tanórán kívüli foglalkozásokon részt vesznek. 

12. Alsó és felső tagozaton is 7
30

-kor kezdődik a tanári ügyelet. 

13. Szünetekben minden tanulónak az aulában, vagy jó idő esetén, az udva-

ron kell tartózkodnia. A tantermekből a hetesek kivételével, mindenki-

nek ki kell mennie. 

14. A tanítási óra kezdetén a tanulók az osztályterem előtt sorakozva, fe-

gyelmezetten várják a nevelőt. Egyes tantárgyak oktatása szaktantermi 

rendszerben működik, a szaktanterem használatára vonatkozó szabá-

lyok betartása mindenki számára kötelező. 

15. A tanítás, illetve az órák kezdetén állva köszönünk, a hetes jelentésével 

kezdődik a munka. Az óra végén hasonlóképpen, állva búcsúzunk. Az 

osztályba lépő vendéget napszaknak megfelelően köszönti a tanuló, tá-

vozáskor ugyanúgy búcsúzik. 

16. Óra közben csak a szükséges felszerelés van az asztalon. A munkában 

mindenki tehetsége, képessége és legjobb tudása szerint köteles részt 

venni. 

17. A tanítási órákon a tanuló köteles: 

— ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni, 

— felszólításra felelni. 

18. Tanulóink tájékoztató füzettel, ill. ellenőrző könyvvel, valamint üzenő 

füzettel rendelkeznek. Ezeket mindennap magukkal kell hozniuk. A 

gyermekek nevelői felszólításra írhatnak bele, de csak nevelői felügye-

lettel. Az iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kö-

telessége.  

A 2018/2019-es tanévtől minden tanuló és szülő részére biztosítjuk a 

KRÉTA elektronikus ellenőrzőbe történő belépést (felhasználónév, jel-

szó). Indokolt esetben új belépési azonosítók kérhetők az intézményi 

adminisztrátoroktól. 

19. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe 

beírt) kérésére, az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár 

engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. 
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20. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyását 

csak az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezetője engedélyez-

heti. 

21. A tanári szobába és a titkárságra a tanuló csak engedéllyel léphet be. 

22. Házi feladat 

A házi feladat célja: ismeretek megszilárdítása, gyakorlás. 

Hétvégi házi feladat: 

Ha pénteken és hétfőn egymást követve, azonos szakóra következik, 

írásbeli házi feladatot a szülők előzetes értesítése után a beleegyezé-

sükkel adunk. A szóbeli feladatoknál a pedagógus mérlegelésére bízzuk 

a házi feladat mennyiségét, gyakoriságát, azzal a megkötéssel, hogy le-

gyenek tekintettel a tanulók hétvégi pihenésére. 

Az iskolaotthonos osztályokban írásbeli házi feladatot nem kapnak a 

gyerekek, az önálló foglalkozásokon van lehetőség az új ismeret be-

gyakorlására. A nevelő által kiadott gyakorlófeladatokat szorgalmi fe-

ladatként oldhatja meg a gyerek. A memoriter megtanulását házi fela-

datként feladhatja a nevelő, biztosítva a megfelelő időt az elsajátítás-

hoz. 

A projektmunkához kapcsolódóan a tanulók kaphatnak gyűjtőmunkára, 

produktumok elkészítésére vonatkozóan otthoni feladatokat. 

A tanulók jutalmazása 
1. Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez 

mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, 

illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, il-

letve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön kiemelkedő eredményt 

ér el, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőr-

zéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. (Nkt. 58.§) 

2. Az iskolai jutalmazás történhet írásban és szóban. 

3. Az iskolai jutalmazás formái: 

 tanítói, tanári dicséret, 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 tagintézmény-vezetői dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 intézményvezetői dicséret 

 év végén a bizonyítványba írt tantárgyi dicséret, általános tanulmá-

nyi munkát elismerő nevelőtestületi dicséret. 

4. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt intézményvezetői 

és nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismer-
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heti el az intézmény. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tu-

domására kell hozni. 

5. Hogyan értékeljük magatartásodat és szorgalmadat? 

Magatartás 

Példás (5): Iskolában és iskolán kívül példamutató viselkedéseddel, a házi-

rend megtartásával és megtartatásával kitűnsz. A félév során 

semmilyen írásbeli, fegyelmi büntetésed nem volt. Társaidnak jó 

példát mutatsz, őket segíted, a diákönkormányzat munkájában 

aktívan dolgozol, a közösségért végzett tevékenységedben élen 

jársz. 

Jó (4): Ha a közösségi munkában becsülettel részt veszel, társaidat segí-

ted, az iskolai és iskolán kívüli viselkedésed általában kifogásta-

lan. A házirend legfontosabb követelményeit következetesen 

megtartod. 

Változó (3): Ha a közösségi munkában csak vonakodva veszel részt. Viselke-

déseddel szemben kifogás merült fel. Rendszereteted ingadozó, 

fegyelmezetlen magatartásoddal bomlasztod a közösséget. Isko-

lán kívüli magatartásodban hibák mutatkoznak, vétsz a házirend 

követelményei ellen, ezekért osztályfőnöki vagy intézményveze-

tői figyelmeztetést is kaptál. 

Rossz (2): Ha hanyag munkáddal és fegyelmezetlenségeddel a közösségi 

fejlődést súlyosan hátráltatod. 

 Közösségi életet bomlasztod, társaidnak általában rossz példát 

mutatsz, iskolán kívül magatartásoddal iskolánk hírnevét rontod. 

Sorozatos fegyelmi vétségedért már intézményvezetői megrovást 

is kaptál. 

Szorgalom 

Példás (5): Ha kötelességteljesítésed kifogástalan. A tanítási órára való fel-

készülésedben és otthoni munkádban – képességedhez mérten – 

általános törekvést, odaadást tanúsítasz, cselekvőképességed, 

önállóságod a tanítási órákon megnyilvánul. 

 A feladott anyagon kívül gyűjtő-kutató munkát végzel, arról be is 

számolsz, teljesítményed egyenletesen kiemelkedő. 

Jó (4): Ha iskolai és otthoni munkádban teljesíted, vállalt kötelességei-

det elvégzed. Az órákon aktívan dolgozol, teljesítményeidben 

nagyobb hullámzás nem tapasztalható. 

Változó (3): Ha iskolai és otthoni munkádban csak időnként mutatsz törek-

vést. Feladataid elvégzésénél esetenként mulasztást tapasztalni, 

kötelességtudatod nem alakult ki, így kötelességedet csak ismé-

telt figyelmeztetés után teljesíted. 
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Hanyag (2): Tanulmányi fejlődésed érdekében semmit sem teszel meg, keve-

set törődsz a tanulással. Sorozatosan készületlenül jössz az isko-

lába, kötelességeidet gyakran elmulasztod, munkádban megbíz-

hatatlan, felületes, hanyag vagy, öntevékenységed alacsony szin-

tű. 

A magatartás és szorgalom jegyek megállapítása havonként történik az osz-

tály, az osztályfőnök és a szaktanárok javaslata alapján. 

A tanulók fegyelmezése 
1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit, folyamatosan nem teljesíti, 

a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, 

vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell ré-

szesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés szóban, 

 szaktanári figyelmeztetés írásban, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés vagy megrovás, 

 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés, 

 tagintézmény-vezetői intés, megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, 

 nevelőtestületi intés vagy megrovás. 

 intézményvezetői figyelmeztetés 

 intézményvezetői intés vagy megrovás 

3. Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi el-

járás indítható. (Nkt. 58.§) 

Vétkes és súlyos kötelességszegés: 

 pedagógussal szembeni tiszteletlen megnyilvánulás, 

 emberi méltóság megsértése, 

 fenyegetés egyénileg vagy csoportban, 

 tulajdonhoz való jog megsértése, 

 személyiségi jog megsértése (pl.: film-, fotó- vagy hangfelvétel ké-

szítése, publikálása), 

 testi épséget és egészséget veszélyeztető magatartás, 

 testi épséget veszélyeztető dolgok behozatala az iskolába,(pl.: vágó-

, szúróeszköz, spray, fegyver) 

 fizikai bántalmazás, 

 büntető ügyet maga után vonó cselekménybe vonás, részvétel (pl.: 

okirat hamisítás) 

 káros élvezeti cikk behozatala, fogyasztása, 

 rágalmazás, 

 hitelrontás. 
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A kiszabható fegyelmi büntetések fokozatai: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

Súlyos, jogellenes tevékenység esetén a büntetésről a tantestület dönt. 

Ezek az esetek a következők lehetnek: 

 súlyos agresszivitás mással szemben 

 alkohol, drogfogyasztás 

 társadalomellenes, közösségellenes cselekedetek 

A fegyelmi büntetést az iskola intézményvezetője ismerteti a tanu-

lóval. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbe-

zéssel élhet, melynek során írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenn-

tartójához egyéni érdeksérelemre, illetve törvényességi kifogásokra 

alapozva. 

4. A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott – gondatlan, 

vagy szándékos károkozása esetén a Ptk. szabályai szerint kártérítésre 

kötelezhető. A kártérítés mértékét a károkozás körülményeinek kivizs-

gálása alapján az intézményvezető, a tagintézmény-vezető határozza 

meg, amely nem haladhatja meg: 

 gondatlan károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér egy havi összegének 50%-át, 

 szándékos károkozás esetén a károkozás napján érvényes kötelező 

legkisebb munkabér öt havi összegét 

A tanórán kívüli tevékenységek rendje 
Az iskola a tanórai foglalkozások mellett – igény szerint – tanórán kívüli foglalko-

zásokat szervez. 

1. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: sportkör, korrepe-

tálás, szakkör, tehetséggondozás, felvételi előkészítő, könyvtári foglal-

kozás, kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendez-

vények. 

2. Minden az 1. pontban részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak 

pedagógusi részvétellel szervezhető és bonyolítható. Szülők által szer-

vezett közös kirándulásokon az iskola nevelői nem viselnek felelőssé-

get. 

3. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozáso-

kon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. 

4. A tanítási órákat követően csak abban az esetben tartózkodhat a tanuló 

az iskolában, ha kötelező tanórán kívüli elfoglaltsága van, valamint a 



19 

 

szülei írásban nem kérték, hogy az adott napon 16 óra előtt eltávozhas-

son. 

A napközi otthonra, tanulószobára vonatkozó szabályok 
1. A napközi otthonba, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére tör-

ténik. 

2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában kell je-

lentkezni. Indokolt esetben a szülő a tanév közben is kérheti gyermeke 

napközi otthoni, tanulószobai elhelyezését. 

3. Ha a tanuló otthoni tanulását nem tudja zavartalanul biztosítani, és en-

nek következtében a tanuló tanulmányi eredménye visszaesik, akkor az 

osztályfőnök kezdeményezésére – a szülő egyetértésével – tanulószobai 

vagy napközis foglalkozásra kötelezhető. 

4. A foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16-ig tartanak. 

5. A másnapra való felkészülés biztosítása érdekében, a napközi otthon-

ban, tanulószobán tartózkodó tanuló köteles tankönyveit, füzeteit az ar-

ra kijelölt zárható szekrényben tárolni. 

6. A napközi otthonban, tanulószobán a tanórai foglalkozások és a napkö-

zis foglalkozások egymásra épülése segíti: 

  a tanult tananyag megszilárdulását, alkalmazását 

  a gyakorlást 

  a lemaradó tanulók felzárkóztatását 

  a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanu-

lókkal való foglalkozást 

  a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatását. 

7. A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi és mód-

szertani feltételei: 

  a délutáni foglalkozásokat tartó pedagógus ellenőrzi a tanulók 

másnapra való felkészülésének folyamatát, 

  figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű, a szociális, vagy bármely ok-

ból lemaradt tanulók felzárkóztatására. 

8. A tanuló a napközis foglalkozásról, tanulószobáról csak a szülő szemé-

lyes vagy írásos kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szü-

lői kérés hiányában – a tanuló eltávozására a csoportot vezető nevelő 

engedélyt adhat. 

9. A napközis csoportok tanulói felelősi rendszert működtetnek az étke-

zés, a tanulmányi és a szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolí-

tása érdekében. 
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Étkeztetés 
1. Iskolánkban melegítőkonyha működik. 

2. Az iskolaotthonosok (napközisek) tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak, a 

menzások csak ebédet. A tízóraizásra az első, ill. a második szünetben 

van lehetőség. 

3. Az ebédeltetés 11
40

 – 14
00

 között történik külön beosztás szerint. 

4. Az étkezések alkalmával ügyeljenek a tanulók az étkezési higiénére, a 

kultúráltságra, mossanak kezet étkezés előtt, használjanak szalvétát. A 

tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. 

5. Az étkezésből való kijelentkezést személyesen, telefonon vagy írásban 

teheti meg a szülő az iskola titkárságán reggel 8 óráig. 

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére, valamint a tanuló ál-
tal előállított dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok 

1. A szülők térítési díjat csak az iskolai étkezésért fizetnek a vonatkozó 

jogszabályok szerint. Az iskolai szakkörök, sportkörök a tanulók szá-

mára ingyenesek. 

2. Az étkezési térítési díjat havonta kell befizetni az iskola portáján. A be-

fizetési napokról az iskola ajtaján kihelyezett hirdetés nyújt tájékozta-

tást. 

3. Az ebédlemondást abban az esetben is jelezni kell, ha a tanuló ked-

vezményesen, vagy térítési díj nélkül étkezik. Ennek elmaradása fizeté-

si kötelezettséget von maga után. 

4. Az iskolában külső személy, szervezet által a tanulók fizikai és szelle-

mi fejlődését, tehetségét kibontakoztató foglalkozások térítési díját a 

szervező szedi. 

5. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként a tanuló által 

elkészített produktumokért a tanulót díjazás nem illeti meg, azok a ta-

nuló tulajdonát képezik. A tanuló, ill. szülője dönt ezeknek az iskola 

részére történő ajándékozásáról. 

A tanulók, a szülők tájékoztatása 
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális eseményekről az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon fo-

lyamatosan tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző köny-

vön vagy szöveges értékelő lapokon), KRÉTA elektronikus ellenőrzőn 

keresztül írásban tájékoztatják. 

3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az ak-

tuális feladatokról 
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 az iskola intézményvezetője a szülői szervezet választmányi ülésén 

minden félév elején, 

 az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

4. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tá-

jékoztatják: 

 szóban: 

– a szülői értekezleteken (évente legalább 2 alkalommal), 

– tantestületi fogadóórán, 

– vagy előre egyeztetett egyéb időpontban, halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók esetében háromhavonta legalább egy alkalommal 

 írásban, a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), 

 az év végi minősítő értékelés bizonyítvány útján történik. 

5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik 

az iskola intézményvezetőjével, nevelőivel vagy a szülői szervezettel. 

6. A szülők kötelessége megjelenni a szülői értekezleteken, fogadóórá-

kon. Kötelessége, hogy folyamatosan tájékozódjon a gyermeke fejlődé-

séről, tanulmányi előrehaladásáról. 

Vizsgák rendje — Osztályozóvizsga 
Az osztályozóvizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek 

teljesítésére vonatkozik. 

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megál-

lapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelmé-

nyének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget, 

 ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, 

és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében 

független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozóvizsgát az adott tanítási évben kell meg-

szervezni. 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola 

helyi tanterve tartalmazza. 

Osztályozóvizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgát 

megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák idő-

pontjáról a vizsgázót az intézményvezető vagy megbízottja írásban tájékoztatja. 

1.1. Javító vizsga 
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Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályza-

tot kapott, 

 az osztályozóvizsgáról számára felróható okból elkésik, távol ma-

rad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az au-

gusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető. 
 

1.2. Független vizsgabizottság előtti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhi-

vatal szervezi. 

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási 

év utolsó napját megelőző harmincadik napig, a mulasztás miatti 

osztályozóvizsga esetén az engedély megadását követő öt napon be-

lül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független 

vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben 

meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 

iskola intézményvezetője a bejelentést nyolc napon belül továbbítja 

a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év 

utolsó hetében szervezi meg a vizsgát.  

 A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét 

követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tan-

tárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizott-

ság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továb-

bítja a kormányhivatalnak. 

 A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem 

lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, to-

vábbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jog-

viszonyban áll. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 73.§) 

1.3. A második idegen nyelvből tett osztályozóvizsga szabályzata: 

 Második idegen nyelvből 4-7. évfolyamon csak tanév végén, 8. év-

folyamon félévkor és tanév végén is lehet osztályozóvizsgát tenni. 

 Osztályozóvizsga csak annak az évfolyamnak a tananyagából tehe-

tő, amely évfolyamon a vizsgázó tanuló tanul. 

 Az osztályozóvizsga időpontja az aktuális éves munkatervben kerül 

meghatározásra a tanév, illetve 8. évfolyamon a félév és a tanév 

utolsó tanítási napját megelőző két hetes időperióduson belül, iga-

zodva a többi osztályozóvizsga időpontjához. Az időpont változta-

tás jogát fenntartjuk az előre nem tervezett programok általi akadá-

lyoztatás esetére. 
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 Az osztályozóvizsgán az eddigi gyakorlatnak megfelelően az a pe-

dagógus vizsgáztat, aki az adott idegen nyelvet a vizsgázó tanuló 

osztályában tanítja. Akadályoztatása esetén a vizsgáztató személyét 

az intézményvezető jelöli ki. 

 Az osztályozóvizsgára 8. osztályban félévkor a téli szünet előtti 

utolsó tanítási napig, tanév végén pedig május 31-ig kell jelentkezni 

szülői kérelem beadásával. A kérelmet az iskola titkárságára kell el-

juttatni az adott időpontig. Az iskolatitkár a vizsgára jelentkeztetett 

tanulók névsorát eljuttatja a vizsgáztatásra kijelölt pedagógusokhoz.  

 Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll és az adott évfo-

lyamon használt angol, illetve német nyelvi tankönyv ismeretanya-

gát kéri számon. Az írásbeli vizsga a nyelvi struktúrák használatát 

és a szókincset ellenőrző feladatok mellett kommunikatív, hallás 

utáni, olvasásértési feladatokat valamint fogalmazást is tartalmaz-

hat. A vizsgafeladatokat a vizsgáztató pedagógus állítja össze saját 

belátása szerint. 

 Az osztályozóvizsga érdemjegyét a két vizsgarész átlaga adja. A 

szülő jogában áll eldönteni, hogy kéri-e a megszerzett érdemjegy 

rögzítését a tanuló bizonyítványában. Amennyiben azonban nem 

kéri az érdemjegy rögzítését, a következő években már nem kérheti 

gyermeke számára az osztályozóvizsga lehetőségét. 

Egyéb rendelkezések 
1. Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

2. Nem tanórai célra (klubdélután, osztálytalálkozó stb.) intézményveze-

tői engedéllyel vehetők igénybe az iskola létesítményei. A használat 

ideje alatt az igénylő anyagilag felelős a berendezésért, eszközökért. 

3. Berendezést, felszerelést, eszközt kivinni a létesítményből csak intéz-

ményvezetői, tagintézmény-vezetői engedéllyel, a felelős hozzájárulá-

sával (tudtával) szabad. 

4. A talált tárgyat a nevelőiben kell leadni. 

5. Az iskolaorvost, a védőnőt panaszával minden tanuló megkeresheti. 

Rendelési idejük az orvosi szoba ajtaján olvasható. 

6. Az iskola őrző-védő szolgálathoz bekötött riasztós védelmi rendszerrel 

rendelkezik. 

7. Az iskola bejárata, udvara kamerával megfigyelt. 

8. Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári iro-

dában történik 8 óra és 16 óra között. A tanítási szünetekben a hivatalos 

ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

9. A büfé szolgáltatásait, a tanulók zsebpénzük függvényében vehetik 

igénybe – tanórán kívül. 
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10. Az iskolában plakátot, hirdetményt csak az intézményvezető, a tagin-

tézmény-vezető engedélyével szabad kirakni. 

11. Az iskolával kapcsolatos bármilyen sajtónyilatkozat, vagy az iskoláról 

szóló sajtóanyag megjelentetése, az iskolába bármilyen médium (tévé, 

rádió…) meghívása kizárólag az intézményvezető tudtával és előzetes 

beleegyezésével lehetséges. Az iskola honlapjának tartalmáért az in-

tézményvezető, a tagintézmény-vezető a felelős, a tartalmak feltöltését 

az általa a honlap szerkesztésével megbízott pedagógus végzi. 

12. A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvé-

delmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályza-

tokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a sza-

bályzatokat minden tanév elején, osztályfőnöki órán (szülői értekezle-

ten) a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól 

látható helyen ki kell függeszteni. 

13. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással tör-

ténő fenyegetés) esetén minden tanuló köteles pontosan betartani az is-

kola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervé-

ben szereplő előírásokat. 

14. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket – az iskolai közös-

ség biztonsága érdekében – tilos az iskolába behozni. (124/1993. 

(IX.22.) kormányrendelet melléklete) 

15. Minden tanév elején baleset- és munkavédelmi oktatásban részesülnek 

a tanulók. 

16. Osztálypénz szedése közösségi célokra (kirándulás, mozi, színház, 

hangverseny, ballagási költségek, stb.) csak a szülők beleegyezése és 

51%-os igen szavazata alapján lehetséges. 

17. Az iskola a tanulónak a tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott 

kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel a Ptk. rendel-

kezései szerint. (Nkt. 59. § (3) 

A házirend felülvizsgálata, módosítása 
1. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 

 jogszabályi változások következnek be, 

 az intézményvezető, a nevelőtestület, a tanulók nagyobb közössége, 

illetve a szülői szervezet igényt tart erre. 

2. Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását külön-külön 

is javasolhatják a fent meghatározott közösségek. Ez esetben a felül-

vizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képvi-

selője nyújt be az intézményvezetőnek. 
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Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolára vonatkozó speciális szabályozás 

1. Intézményünkben a tanítás két épületben folyik. A régi épületben tanulnak az 

5-8. évfolyam tanulói, az új épületben pedig az 1-4. évfolyamos diákok. 

2. Minden diáknak szünetekben is a saját épületében vagy épületének udvarán 

kell tartózkodnia. A felsősök csak a fejlesztő foglalkozásra mehetnek át az új 

épületbe. Az alsós osztályok tanulói pedagógus kísérettel jönnek át a régi épü-

letbe szaktárgyi órákra és ebédelni. 

3. Az új épület udvarán bőrlabdával focizni csak a kijelölt területen a heti beosz-

tásnak megfelelően lehet. 

4. Az iskolai büfébe szünetekben az alsó tagozatos diákok is átjöhetnek. 

5. A buszra vagy szülőre várakozó diákok mindkét épületben a tanítást nem za-

varva az aulában várakoznak. 

6. Váltócipőt az új épületben használnak a tanulók, a régi épületben nem. 

7. A tanítás megkezdése előtt mindkét épületben az aulában gyülekeznek a diá-

kok. Az első jelzőcsengetéskor, 7
50

 az új épületben a tantermekbe mennek a 

gyerekek, a régiben pedig az aulában sorakoznak. A második jelzőcsengetés-

kor, 7
55

-kor a felső tagozatosok a tantermek elé vonulnak, és becsengetéskor, 

(8
00

) a pedagógus jelenlétében mehetnek be a tantermekbe. 

8. Ha a tanuló egy hetet vagy többet hiányzik, iskolába visszatérése után egy hé-

tig sem szóban, sem írásban számon nem kérhető. 

Az intézmény díjakat alapított a tanulók jutalmazására a következő területen 

nyújtott kiemelkedő teljesítményért: 

1. Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

— Érdemes tanulója 

— Érdemes sportolója 

— Érdemes diákművész cím és oklevél 

2. Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

— Kiváló tanulója 

— Kiváló sportolója 

— Kiváló diákművész cím és oklevél 

Adományozza a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatára az intézményve-

zető. 

A díjakat az intézményvezető adja át a tanévzáró, ill. a ballagási ünnepségen. 
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A Vasvári Pál Tagintézményre vonatkozó speciális szabályozás 

A Legjobb Vasváris Diák cím adományozása 

Minden év végén a ballagási ünnepségen kerülnek átadásra a Legjobb 

Vasváris Diák, Legjobb Vasváris Humán Tehetség, Legjobb Vasváris Reál 

Tehetség, Legjobb Vasváris Sportoló, Legjobb Vasváris Művész címek, egy-

egy búcsúzó 8.-os tanuló részére. 

Szempontok a jelöléséhez: 

1. Tanulmányi munka: Legalább 4,7 tanulmányi átlag, és nincs 3-as, 

vagy rosszabb jegye sem félévkor, sem év vé-

gén 

2. Magatartás: Példamutató 

3. Közösségi munka: Iskolai rendezvényeken önként, kezdeménye-

zően vesz részt, társaival, tanáraival segítő-

kész, megbízható 

4. Tanulmányi versenyek: Részt vesz szaktantárgyi versenyeken 

5. Valamely készségtárgyból: (sport, tánc, néptánc, énekkar, hangszeres ze-

ne, rajz, kézműves, stb.) kiemelkedő, aktív tel-

jesítményt nyújt 

A jelölők: – Alsós osztályfőnökök 

 – Napközis nevelők 

 – Felsős osztályfőnökök 

 – Diákönkormányzat 

 – Szaktanárok ezen szempontok alapján jelölik a díj várományosait. 

A jelöltek elkészítik önéletrajzukat, melyek alapján a 8.-os tanulók és pedagó-

gusok titkosan szavazhatnak a jelöltekre. A szavazatokat a tagintézmény-vezető és 

a Vasvári Alapítvány képviselője számolja össze; és titokban tartja a ballagásig. 
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A Kodály Zoltán Tagintézményre vonatkozó eltérő szabályok 

Tanítási órán kívüli programok: 

 Közös órák - a főtárgy tanár vezetésével a tanulók egyéni beosztásuk-

tól eltérően, egy időben vesznek részt közös programon. 

 Növendékhangversenyek - tanáronként, tanszakonként, illetve az is-

kola szervezésében. 

 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések. 

1.Jelentkezés: 

Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni a „Jelentkezési lap” kitöl-

tésével lehet. A jelentkezési lapot a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő vagy 

gondviselő tölti ki és írja alá. 

2.Felvétel, átvétel: 

 Ahhoz, hogy valaki iskolánk tanulója lehessen, a zenei tagozaton felvételi meg-

hallgatáson kell részt vennie. 

 A felvételik idejét és helyét az iskola a kitűzött időpont előtt 30 nappal koráb-

ban nyilvánosságra hozza, a helyben szokásos módon. 

 A meghallgatások tanszaki bizottság előtt zajlanak, melyen kérésére a szülő is 

jelen lehet. 

 A sikeres felvétel mellett a tanulmányok megkezdésének további feltétele, hogy 

a tanuló rendszeres készülése, gyakorlása tanulmányai során folyamatosan biz-

tosítható legyen, és ehhez a zenei tagozaton a megfelelő hangszer rendelkezésé-

re álljon. Az iskola a tanuló, szülő kérésére korlátozott számban tud hangszert 

kölcsönözni. Az iskolával jogviszonyban állóknak a hangszerhasználat ingye-

nes. 

 A következő tanévre a felvételi meghallgatásokat a tanév végén tartjuk. A tanu-

ló felvételéről, átvételéről, valamint arról, hogy átvétel esetén a tanuló melyik 

évfolyamban folytathatja tanulmányait, a meghallgatások után, az adott szakta-

nári javaslatok alapján az intézményvezető dönt, és erről a szülőt, gondviselőt 

írásban értesíti. A felvétel elutasítása ellen a kézhezvételtől számított 15 napon 

belül lehet fellebbezni, melyet írásban kell benyújtani az intézményvezetőnek. 

Az elutasítás további felülvizsgálatát az iskolavezetés végzi. 

 Amennyiben a tanuló, illetve a szülő által választott szakon a felvehető tanulók 

létszáma betelt, az iskola másik szak választását javasolhatja. A választás lehe-

tősége minden tanulót megillet, de iskolánk csak a számunkra biztosított feltéte-

lek mértékéig tudja a jelentkezőket fogadni. 
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3.Beiratkozás: 

 A felvételt nyert tanulók a beírási naplóba való bevezetéssel létesítenek tanulói 

jogviszonyt iskolánkkal. Az iskola által megállapított térítési díjat, illetve tandí-

jat a kiírt határidőig kell befizetni. 

 A tanulmányok folytatásának feltétele a tanévenként megújított beiratkozás, 

melyet valamennyi tanítványunknak minden újabb tanévre meg kell tennie. 

Ennek elmulasztása a tanulói jogviszony megszűnését jelenti. 

4.Tanulói jogviszony megszűnése: 

 A tanulói jogviszony megszűnik, ha a tanuló az alapfokú évfolyamait sikeresen 

elvégezte, vagy a tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője írásbeli kérelmére. 

 Megszűnik a tanulói jogviszony akkor is, ha a következő tanévre a tanuló nem 

iratkozik be, illetve a térítési díj befizetésének elmulasztása esetén, ha a máso-

dik írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem rendezi a befizetését, illetve 

az elmaradás okát hitelt érdemlően nem igazolja. 

 A tanulói jogviszony a szülő, illetve nagykorú tanuló írásbeli kérelme alapján, 

alapos indokkal szüneteltethető. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell be-

nyújtani. 

5.Térítési díj fizetési kötelezettség: 

 A Nyíregyházi Tankerületi Központ által a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC törvény 16. § (3) pontja és a „Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-

pont Térítési és Tandíjszámítási Szabályzata” alapján térítési, illetve tandíjat fi-

zet. 

 A tanulók térítési- és tandíjának adott tanévre szóló konkrét összegét a hatályos 

jogszabályok alapján az iskola Térítési díj és tandíj szabályzata tartalmazza. 

 A Kodály Zoltán Tagintézmény vezetője írásban értesíti a szülőt a befizetési 

kötelezettségről. 

 A térítési- és tandíjat – az iskolai szabályozásban meghatározottak szerint - a 

tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. 

 Indokolt esetben, a térítési-, illetve tandíjkedvezményeket, térítési- és tandíj-

mentességet lehet igénybe venni az aktuális térítési és tandíj szabályzat szerint. 

Ennek eldöntése az intézményvezető hatásköre. A szülő kérelmére az intéz-

ményvezető határozatban rögzíti a térítési- és tandíjkedvezményeket, mentessé-

geket. 
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 A kérelem beadására évkezdéskor van lehetőség, amikor a tanuló beiratkozik.  

A megadott kedvezmény, mentesség csak egy tanévre szól! 

 Az iskolai térítési díj két részletben fizetendő. Az első részlet október 15-ig, 

míg a második részlet március 15-ig esedékes. A befizetést az iskola nyugtával 

igazolja. A befizetés tényét a tanuló a nyugta bemutatásával köteles igazolni 

szaktanárának. 

 A tanulók által befizetett térítési díjakat csekken fizeti be iskola. 

 Térítési díj hátralékos tanuló az órákat nem látogathatja! 

 Kimaradás esetén pénzt visszatéríteni nem áll módunkban. Abban az esetben 

azonban, ha a tanuló hosszan tartó betegsége miatt a tanórákat egy hónapnál to-

vább nem látogathatja, és erről orvosi igazolást hoz, a hiányzási időre befizetett 

pénzt a következő félévben jóváírjuk. Az erre vonatkozó kérelmet és az orvosi 

igazolást írásban kell benyújtani az intézményvezetőhöz. 

6. Mulasztások igazolása a művészeti iskolában: 

 A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott foglalkozásokon, 

valamint az iskola hivatalos rendezvényein. 

 Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a tanuló, vagy 

a szülő telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztás okáról. 

 A mulasztást 8 napon belül igazolni kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló 

hiányzott. 

 A tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. 

 Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként három tanítási 

napig szülői indoklást lehet a tájékoztató füzetbe bejegyezni. A hiányzás miatti 

tanulmányi elmaradást pótolni kell. 

 Ha a tanuló az általános iskola programjai miatt hiányzik iskolánk foglalkozása-

iról, azt előre kérjük jelezni a szaktanárnak, vagy az intézményvezetőnek. Utó-

lagos igazolást csak az általános iskolai pedagógus aláírásával tudunk elfogad-

ni. 

 Azok a tanulók, akik hangversenyen játszanak, vagy külső szereplésen vesznek 

részt, azon a napon felmentést kérhetnek a szaktanártól, vagy az intézményve-

zetőtől a főtárgyi és kötelező óráik látogatása alól. 

 A tanuló tanítási óráról való hiányzását a pedagógus a naplóba jegyzi be. 

 A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt ka-

pott a távolmaradásra. 
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 Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanuló nem mutat be orvosi igazolást, ha 

a szülő nem kéri el előre a tanulót az iskolából, valamint ha a tanuló általános 

iskolája nem ad igazolást a hiányzásról. 

 Ha az igazolatlan mulasztások ismétlődnek, a szaktanár köteles a tanulót (szüle-

it) írásban figyelmeztetni annak következményeire. Három igazolatlan óra fe-

gyelmi eljárást von maga után. 

 Tíz tanítási óránál igazolatlanul többet kell mulasztani ahhoz, hogy a jogszabály 

erejénél fogva - figyelmeztetési kötelezettség mellett - megszűnjön a tanulói 

jogviszony. 

 Az a tanuló, akinek hiányzásai (igazolt is!) - az alapfokú művészetoktatási in-

tézményben - elérik az éves óraszám egyharmadát, a tanítási év végén nem osz-

tályozható, kivéve, ha az tagintézmény nevelőtestülete engedélyezi, hogy osztá-

lyozóvizsgát tehessen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor ta-

gadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mu-

lasztások számát 

7. Egyéb rendelkezések: 

A művészeti, valamint az általános iskola házirendjében foglaltak érvényesek a 

művészeti iskolás tanulókra hangversenyen, hangszerbemutatón, iskolai rendezvé-

nyen, kiránduláson, múzeumlátogatáson. 

8. Jutalmazás, fegyelmezés a művészeti iskolában: 

 Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességei-

hez mérten: 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi 

- kitartó szorgalmat tanúsít 

- országos, regionális versenyen, fesztiválon veszt részt, illetve helye-

zést ér el 

- szakirányú intézménybe felvételt nyer. 

 A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet és jutalmat von maga után. 

 Az írásos dicséret formái: 

- tanári dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

- intézményvezetői dicséret. 
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 Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és 

magatartási dicséretet a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is 

kimagasló teljesítményű tanulók intézményvezetői és általános nevelőtestületi 

dicséretet a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az is-

kola. 

 A dicséretes tanulók könyv vagy tárgyjutalomban, vagy jutalomkirándulásban 

részesülhetnek. 

Fegyelmező intézkedések: 

 Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó, a házirend és az SZMSZ 

szabályaiba ütköző magatartás tanúsít, fegyelmi intézkedésben részesítendő. 

 A fegyelmi intézkedések közül az intéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül a 

főtárgyi naplóba is be kell írni. 

 Az írásos fegyelmi intézkedések a következők lehetnek: 

 nevelői intés 

 intézményvezetői intés 
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Elfogadási nyilatkozat 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola intézményben. 

A nevelőtestület tagjai elvégezték az iskolai Házirend felülvizsgálatát. 

A felülvizsgálat eredménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az in-

tézmény belső szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértenek, módosítá-

sát nem kezdeményezik. 

Újfehértó, 2019. szeptember 06. 

Nevelőtestület képviselői: 

  ........................................   ........................................  

 pedagógus pedagógus 
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Elfogadási nyilatkozat 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola intézményben. 

Az intézmény szülői szervezetének képviselői elvégezték a módosított 

iskolai Házirend felülvizsgálatát. 

A Szülői Szervezet véleménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az in-

tézmény belső szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértünk, módosítását 

nem kezdeményezzük. 

Újfehértó, 2019. szeptember 06. 

Szülői Szervezet képviselője: 

  ................................................  

 SZSZ elnöke 
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Elfogadási nyilatkozat 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola intézményben. 

Az intézményi tanács szervezetének képviselői elvégezték a módosított 

iskolai Házirend felülvizsgálatát. 

Az Intézményi Tanács véleménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az in-

tézmény belső szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértünk, módosítását 

nem kezdeményezzük. 

Újfehértó, 2019. szeptember 06. 

Intézményi Tanács képviselője: 

  ................................................  

 IT elnöke 
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Elfogadási nyilatkozat 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola intézményben. 

Az intézmény diákönkormányzatának képviselői elvégezték a módosí-

tott iskolai Házirend felülvizsgálatát. 

A Diákönkormányzat véleménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-

kola Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az in-

tézmény belső szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértenek, módosítá-

sát nem kezdeményezik. 

Újfehértó, 2019. szeptember 06. 

Diákönkormányzat képviselője: 

  ................................................  

 DÖK vezető 

  ................................................  

 DÖK vezető 
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1. sz. melléklet 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

első évfolyamára jelentkezők kötelező felvétele utáni további felvétel 

illetve a sorsolással történő felvétel szabályzata 

A sorsolással eldöntendő felvétel szabályozása: 

 A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49 § -51§ 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete 22.-25.§ 

A felvétel rendje: 

A kötelező felvétel rendje az intézmény pedagógiai programjában került szabályozásra. 

Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelme-

ket is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat: 

 halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

 sajátos nevelési igényű tanulókat (ha az intézményünk a kijelölt iskola) 

 különleges helyzetű tanulókat ha 

o szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

o testvére az adott intézmény tanulója 

o munkáltatói igazolás alapján a szülőjének munkahelye az iskola körzetében talál-

ható vagy 

o az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren 

belül található 

Abban az esetben, ha az általános iskola intézményvezetője valamennyi különleges 

helyzetű tanuló fölvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, azt a 

tanulót kell előnyben részesíteni, aki a különleges helyzetek közül legalább két pont-

ban érintett. Azonos számú föltétel esetén sorsolás útján kell a döntést meghozni. 

A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további 

felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhelyek 

száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. 

A sorsolás időpontja: 

 A beiratkozást követő 5 munkanapon belül. 

A sorsolás helyszíne: 

 Az iskola ebédlője.  

A sorsolásban közreműködők: 

 A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. 

 A Sorsolási Bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézmény Szülői 

Szervezetének képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője, vagy helyette-

se, jegyzőkönyvvezető 

A sorsolás menete: 

A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, amit 

a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. 
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A sorsolás megkezdése előtt a szülők tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik 

közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező és mennyi férőhelyre. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, 

hogy kik vannak jelen és kik maradtak távol. 

Az intézmény intézményvezetőjéhez érkezett kérelmek jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenle-

vők előtt behelyezésre kerülnek a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként 

vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallha-

tóan felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. 

Mindez addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek. 

A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, ill. azok-

nak a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a 

jegyzőkönyvben. 

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

teni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzászólás, felvetés a sorsolás le-

bonyolítása során. 

Értesítési kötelezettség: 

A kérelmező szülőket a beíratás helyszínén elhelyezett hirdető táblán, az iskola honlapján, ill. 

a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. 

A szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesítjük a sorsolás eredményéről. 

Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a 

sorsolás eredményét és a köznevelési törvény megfelelő hivatkozását. 

A jogorvoslat rendje: 

A felvételi ügyekben másodfokon a fenntartó képviselője hoz döntést. 

A szabályzat közzététele: 

A szabályzatot az érintettekkel az alábbi módon ismertetjük: 

 Beiratkozáskor figyelemfelhívás, bemutatás 

 A honlapon való közzététel 
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2. sz. melléklet 

Iskolán kívüli bel- és külföldi utaztatással járó 

szervezett programokkal kapcsolatos rendelkezések 

A tanulók csak a jogszabályban előírtak szerint, szervezetten, szakképzett pedagógus kíséretével, 

a szülők pontos és időben történő tájékoztatása mellett utaztathatók. Az utazás körülményeiről, 

azok változásairól az érintett szülőket 5 munkanappal korábban, írásban kell értesíteni. 

1. Az intézmény a tanulók utaztatásához az utazást megelőzően a szülőtől írásos beleegyező 

nyilatkozatot kér. 

2. Az intézmény az utaztatást végző cégtől minden esetben írásos nyilatkozatot kér arról, 

hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, va-

lamint a személyszállító gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvé-

nyes okmányokkal. 

3. Az intézmény vezetője részletes információval rendelkezik a résztvevőkről, az utazás út-

vonaláról, úti céljáról, a tanulók törvényes képviselőjének nevéről, elérhetőségéről. 

4. A kísérő pedagógusok a hatályos szabályozás szerint felelősek a vonatkozó rendelkezések 

betartásáért. 

5. A kísérőnek önként jelentkező intézményen kívülálló személy nem helyettesíti a pedagó-

gus kíséretet, rá felelősség nem ruházható. 

6. A tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetén a köznevelési intézmény a tanuló-

nak okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint felel. (Nkt. 59. § 

(3a)). 

7. A többnapos tanulmányi és a külföldi iskolai kirándulások esetében felelősségbiztosítást 

kell kötni az iskolának vagy a szervezőnek, melynek kedvezményezettje a tanuló. (Nkt. 59 

A. §) 

8. Az intézmény nyilvántartja, hogy a tanuló 7. évfolyamon mely országban vett részt hatá-

ron túli kiránduláson. 


