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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 munkarendjét, 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 kapcsolódó 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 paragrafusai 

 - 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 Egyezmény 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 

 - 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 szüleivel 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 
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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 diákönkormányzat. A 

diákönkormányzatban osztályonként 2-2 fő vesz részt. A véleménynyilvánítás akkor 

érvényes, ha a DÖK-tagok minimum 51%-a ezt megteszi. 

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 diákkörök 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 diákönkormányzat 

rendelkezik. Ez a nap gyermeknap környékén van. A diákönkormányzat 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 áttekintése 

céljából. A diákközgyűlés összehívásáért felelős az intézmény vezetője 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 beíratás napja a 

kötelező jogok gyakorlásának kezdő időpontja. Ettől számítva a tanuló(k) joga, hogy 

1. Információt kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok 

munkájával összefüggő kérdésekkel kapcsolatban. 

2. Hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a 

jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. 

3. Kérdést intézhet az iskola pedagógusaihoz, vezetőihez, a diákönkormányzathoz, és 

arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül 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 követelményeit. 

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. 
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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, érdemjegyeivel, 

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 napon 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 kötelező 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 igénybevételével 

hátrányait csökkentse. Igénybe vegye a hátrányos helyzetű, a 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 működésével, 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, javaslatot tehet, sérelmeire 

orvoslást kérhet. 

11. Részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által 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 vonatkozó választását írásban 

módosíthatja minden tanév május 20-áig, korábbi választását nem kell 

megerősítenie. 

14. A pedagógiai programban meghatározott keretek között válasszon a választható 

tantárgyakból. 

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

létrehozhatnak diákköröket. Ezek döntési jogkörrel rendelkeznek saját közösségi 

életük szervezésében. 

16. A tanulónak jogában áll független vizsgabizottság előtt beszámolni tudásáról. A 

minősítés megállapítását kérő eljárás beindításának kérelmével az intézmény 

vezetőjéhez kell fordulni a félév, illetve a szorgalmi 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 állapotának ellenőrzését az 

alábbi területeken: 

1. fogászat évente két alkalommal, 

2. védőnői higiéniai, tisztasági vizsgálatok iskolában, 
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3. iskolaorvosi 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 munkarenddel 

rendelkező tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. 

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 meghozatalához 

szükséges dokumentumok csatolásával az intézmény vezetőjéhez nyújthatja be. 

23. A tanuló joga, hogy testnevelésórán a sportpályán tartózkodjon tanári felügyelet 

mellett. Délután az tanulók csak nevelő felügyelete mellett tartózkodhatnak a 

sportpályán. 

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

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 tanuló joga, 

hogy a dolgozatot két héten belül kiértékelve megtekintésre visszakapja, ettől 

eltérni csak rendkívüli esetben lehet. A témazáró dolgozat várható idejét a 

szaktanár előre jelzi. 

26. A tanuló használhatja az iskola felszereléseit, berendezéseit, IKT eszközeit, 

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 anyagilag 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 tevékenységet megismerni, 

valamint az iskolai szociális segítő szolgáltatásait igénybe venni. Erről az 

osztályfőnökénél tájékozódhat. 

1.3. A tanulók kötelességei 

1. A tanuló kötelessége megtartani az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, 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 forduljon feléjük. 

4. Tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen 

el. 
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5. Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanórán 

kívüli foglalkozásokon. A munkában mindenki tehetsége és legjobb tudása szerint 

köteles részt venni. Minden fegyelmezetlenség udvariatlanságot jelent, 

tiszteletlenséget a nevelővel, valamint a tisztességes munkát végző, tanulni vágyó 

diákkal szemben. 

6. A tanítási órákhoz szükséges taneszközöket és felszerelését, mindig hozza 

magával, azok tisztaságát, rendezettségét őrizze meg. 

7. Az iskolában tartózkodás idején a tanuló köteles az órai munkához nem tartozó 

tárgyait, eszközeit (Nkt. 25.§ (3)) (mobiltelefon, különböző zenei lejátszók, egyéb 

digitális, infokommunikációs eszköz, a tanulói kötelezettségek és jogok 

gyakorlásához nem szükséges dolgok) kikapcsolva a táskájában zárva tartani. Ezek 

használata esetén a pedagógus elveheti az adott tárgyat, amit csak a szülő kaphat 

vissza. Eltűnésük, megrongálódásuk esetén az iskola semmiféle kártérítési 

felelősséget nem vállal. A tanuló mobiltelefont csak saját felelősségére hozhat az 

iskolába. 

Tanórákon órai feladatok elvégzéséhez a saját IKT eszköz (mobiltelefon, egyéb 

digitális, infokommunikációs eszköz) tanári engedéllyel használható. 

A tanulónak tilos engedély nélkül önmagáról, az iskola bármely dolgozójáról, 

tanulójáról, épületéről képet vagy hangfelvételt készítenie és azt terjesztenie a 

közösségi oldalakon. 

8. A tanuláshoz közvetlenül nem kapcsolódó, de a projektmunkához szükséges 

eszközök bevitele az intézménybe: 

— Az iskolába érkezéskor a tanuló jelzi a szaktanárnak vagy osztályfőnöknek 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 jelenlétében 

történhet. 

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

tiszteletben, ezért jogellenes a mások bántalmazása, megalázása, egészségének 

veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben büntethető, vagy fegyelmi 

eljárás kezdeményezhető. 

10. 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 alkalmazottait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlel. 

11. Mulasztás (20/2012. EMMI rendelet 51.§). A tanítási óráról való mulasztást a 

tanulónak a szüleivel vagy az orvossal kell igazoltatnia. 

a. Tartós hiányzás esetén a szülőnek kötelessége a hiányzás tényét indoklással 

együtt bejelenteni – KRÉTA/telefon – az osztályfőnöknek illetve az intézmény- 

vagy tagintézmény- vezetőnek. Tájékoztatást kell adnia, hogy előreláthatóan 

meddig marad távol a tanuló. 

b. A tanuló az igazolást az osztályfőnöknek köteles bemutatni a mulasztást követő 

első tanítási napon, de legkésőbb1 héten belül. 

c. A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a szaktanár által 

megszabott határidőn belül. 
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d. Ha a tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök köteles a szülőt, az 

intézményvezetőt, a tagintézmény-vezetőt értesíteni. 

e. 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 figyelmét az igazolatlan 

mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése 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, melyben — a mulasztás okának 

feltárására figyelemmel — meghatározza a tanulót veszélyeztető és az 

igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 

tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló 

feladatokat. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc 

órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, 

valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely 

közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 

órát, az iskola intézményvezetője értesíti a gyermek tényleges lakhelye szerint 

illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 

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

javaslatára a nevelőtestület a további tanulmányok feltételeként 

osztályozóvizsgát írhat elő. 

g. 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. 

h.  A rend, pontosság megbízhatóság fontos az iskolában. Ezért a 800 óra után 

érkezőket későknek kell tekintenünk. (A késést az elektronikus naplóba a tanár 

köteles bejegyezni.) A nevelők bölcsen, de kellő szigorral mérlegelik a késés 

indokát, 5 késés egy igazolatlan órának minősül. 

12. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, 

időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, kerülje a szélsőséges 

divatirányzatokat, kirívó ruhák viselését.  

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

felszerelés eltűnése esetén, ezért viselésük, használatuk csak saját felelősségre 

ajánlott. 

13. Kiemelt iskolai ünnepélyeken minden tanulónak ünnepi öltözetben (lányoknak: 

fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág; fiúknak: fehér ing, sötét nadrág) kell 

megjelennie. 

14. Kerülendő a hajfestés, feltűnést keltő hajviselet, színes kozmetikumok, körömlakk, 

szemfesték, rúzs, tetoválás, testékszerek viselése. 

15. Egészségügyi okokból és a tisztaság megőrzése érdekében a gyerekeknek 

váltócipőt kell viselniük. A cipőket rendezetten tároljuk. 
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16. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai 

elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a 

rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

17. A tanuló a kerékpárját csak a kijelölt helyen tárolhatja. Kerékpárt az iskola 

területén belül csak tolni szabad. A kerékpárok őrzéséről az iskola nem 

gondoskodik, és a kerékpárokért anyagi felelősséget nem vállal. Az iskola területén 

nem megengedett a motorkerékpár, elektromos kerékpár/roller, gördeszka 

(airboard), görkorcsolya használata. 

18. A balesetvédelmi előírásokat be kell tartani, a balesetet azonnal jelenteni kell az 

ügyeletes nevelőnek, szaktanárnak, vagy az osztályfőnöknek. 

19. Környezetünk tisztasága érdekében napraforgómagot, tökmagot, héjas mogyorót, 

pisztáciát, rágógumit és nyalókát stb. az iskola területére behozni nem szabad, a 

szabály megszegése esetén elvehető, kukába dobható. A szabály ismételt 

megszegésének felelősségre vonás a következménye. 

20. A tanuló vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire. A tanuló kötelessége, 

hogy a tartós tankönyvek állapotára a tanév során vigyázzon. Év végén tiszta 

állapotba adja le az iskola könyvtárába. A tartós tankönyv rongálása és elvesztése 

esetén a szülőnek kötelessége a hiányt pótolni. 

21. 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 fegyelmezési eljárás indul! 

22. Kiskorúnak mindenkor és mindenhol tilos a dohányzás, a szeszesital, az energiaital 

fogyasztása. 

23. A tanuló tartózkodjon a kábítószerek kipróbálásától, fogyasztásától! 

24. Az iskolában, illetve iskolán kívüli iskolai rendezvényeken politikai vagy egyéb 

hovatartozást kifejező jelképek használata tilos. 

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

balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat. 

26. Úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, 

valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában. 

27. A tanuló kötelessége, az iskolaudvaron található növények védelme, ezért a fák, 

bokrok közé bebújni nem lehet. A tanuló kötelessége az iskolaudvaron található 

szabadtéri játékokat rendeltetésszerűen használnia, ezzel védi saját és társai testi 

épségét. 

1.4. A testnevelésórákra, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: 

1. A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

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

sportpályán kell tartózkodniuk. 

3. Az öltözőkben a testnevelés óra alatt senki sem tartózkodhat, az öltözőket zárva 

kell tartani. 

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

sportfelszerelést kell viselniük. (A kötelező felszerelést a szakmai munkaközösség 

határozza meg az iskola szervezeti és működési szabályzata alapján.) 
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5. Testnevelés alóli felmentés csak orvosi igazolás alapján adható, rendkívüli 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 összefogni. 

1.5. A hetesek teendői 

1. A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

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

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 szünetben a tízórai 

ideje alatt felügyelik a terem rendjét. 

Alsó tagozat: A tanulók az első szünetben tízóraiznak, és a pedagógussal együtt a 

teremben tartózkodnak. 

A hetesek pontosan lássák el feladatukat, egy héten át ügyeljenek minden olyan 

dologra, amelyet a nevelők rájuk bíznak. Tevékenységük magatartási 

értékelésükhöz is fontos szempontot szolgáltat. A hetesek munkájuk teljesítésében 

mindenki köteles segíteni. A hetesi kötelezettségek elmulasztása esetén annak 

súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

Az iskola munkarendje 

1. Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől-péntekig 0700-tól 1900 óráig tart nyitva. 

2. A tanítás 1600 órakor véget ér, utána csak a takarítás miatt tartunk nyitva. 

3. Indokolt esetben a szülő kérésére 1700 óráig felügyeletet biztosítunk a tanulók 

számára. A tanulónak a tanítás előtt 15 perccel meg kell érkeznie 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 pedagógusokat. 

6. Az iskola munka és csengetési rendje: 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1.  800 845 

2.  900 945 

3.  1000 1045 
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4.  1055 1140 

5.  1150 1235 

6.  1245 1330 

7.  1335 1420 

8.  1425 1510 

9.  1515 1600 

7. A tanítási órák időtartama 45 perc. Indokolt esetben az intézményvezető 

(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 felmentheti. A döntés 

során az intézményvezető mérlegeli a tanuló egyedi körülményeit valamint azt, 

hogy a tanuló számára előnyös-e a foglalkozásokról 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 tantestület 

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 intézményvezetői, tagintézmény-vezetői engedéllyel a 

szaktanár hozzájárulásával vehet részt. 

10. A bemutató órák tartásának rendjét a munkaközösségek munkatervei tartalmazzák, 

azok megszervezéséért a munkaközösség-vezetők felelősek. 

11. A projekt hetek és a témahetek időtartama alatt, a pedagógiai programban rögzített 

tanórán meg nem valósítható tevékenységek megvalósítására 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 730-kor kezdődik a tanári ügyelet. 

13. Szünetekben a tízórai szünet(ek) kivételével minden tanulónak az aulában/folyosón 

vagy az udvaron kell tartózkodnia. A tantermekből a hetesek kivételével, 

mindenkinek ki kell mennie. 

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

várják a nevelőt. Egyes tantárgyak oktatása szaktantermi rendszerben működik, a 

szaktanterem használatára vonatkozó szabályok 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, távozáskor 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. 
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18. A 2018/2019-es tanévtől minden tanuló és szülő részére biztosítjuk a KRÉTA 

elektronikus ellenőrzőbe történő belépést (felhasználónév, jelszó). 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. 

20. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyását csak az iskola 

intézményvezetője, tagintézmény-vezetője engedélyezheti. 

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

22. Házi feladat 

Iskolánkban a házi feladatok legfontosabb célja a tanórán feldolgozott tananyaghoz 

kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint az ismeretek 

megszilárdítása, bevésése, a szövegértés és a matematikai gondolkodás fejlesztése. 

Minden tantárgyból adható szóbeli és írásbeli házi feladat. Hétvégi házi feladat is 

adható. A házi feladatok rögzítésre kerülnek a Kréta elektronikus naplóban az adott 

tanórához. Amennyiben a tanuló napközi, illetve tanulószobai foglalkozásra 

iratkozott be, a házi feladat elvégzése és ellenőrzése a napköziben, tanulószobán 

történik; 1-8. évfolyamon mennyiségi és (lehetőség szerint) minőségi ellenőrzés; de 

a szóbeli feladat elsajátításának ellenőrzése a szülő feladata. 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, illetve iskolán kívüli 

versenyeken, vetélkedőkön kiemelkedő eredményt ér el, vagy bármely más módon 

hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez 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 tanulmányi munkát 

elismerő nevelőtestületi dicséret. 

4. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt intézményvezetői és 

nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel és tárgyjutalommal ismerheti el az 

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

5. Hogyan értékeljük magatartásodat és szorgalmadat? 

Magatartás 

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

megtartásával és megtartatásával kitűnsz. A félév során semmilyen írásbeli, 

fegyelmi büntetésed nem volt. Társaidnak jó példát mutatsz, őket segíted, a 
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diákönkormányzat munkájában aktívan dolgozol, a közösségért végzett 

tevékenységedben élen jársz. 

Jó (4): Ha a közösségi munkában becsülettel részt veszel, társaidat segíted, az 

iskolai és iskolán kívüli viselkedésed általában kifogástalan. A házirend 

legfontosabb követelményeit következetesen megtartod. 

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

szemben kifogás merült fel. Rendszereteted ingadozó, fegyelmezetlen 

magatartásoddal bomlasztod a közösséget. Iskolán kívüli magatartásodban 

hibák mutatkoznak, vétsz a házirend követelményei ellen, ezekért 

osztályfőnöki vagy intézményvezetői 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 

felkészülésedben 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 kötelességeidet elvégzed. 

Az órákon aktívan dolgozol, teljesítményeidben nagyobb hullámzás nem 

tapasztalható. 

Változó (3): Ha iskolai és otthoni munkádban csak időnként mutatsz törekvést. 

Feladataid elvégzésénél esetenként mulasztást tapasztalni, kötelességtudatod 

nem alakult ki, így kötelességedet csak ismételt figyelmeztetés után 

teljesíted. 

Hanyag (2): Tanulmányi fejlődésed érdekében semmit sem teszel meg, keveset törődsz a 

tanulással. Sorozatosan készületlenül jössz az iskolába, kötelességeidet 

gyakran elmulasztod, munkádban megbízhatatlan, felületes, hanyag vagy, 

öntevékenységed alacsony szintű. 

A magatartás és szorgalom jegyek megállapítása havonként történik az osztály, 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 részesíteni. 

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, 
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 nevelőtestületi intés vagy megrovás. 

 intézményvezetői figyelmeztetés 

 intézményvezetői intés vagy megrovás 

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

indítható. (Nkt. 58.§) 

Vétkes és súlyos kötelességszegés: 

 pedagógussal, az intézmény egyéb alkalmazottjával szembeni tiszteletlen 

megnyilvánulás, 

 emberi méltóság megsértése, 

 közösségellenes magatartás, 

 fenyegetés egyénileg vagy csoportban, 

 tulajdonhoz való jog megsértése, 

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

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. 

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 tanulóval. A fegyelmi 

büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, melynek során írásban kérelmet 

nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdeksérelemre, illetve törvényességi kifogásokra 

alapozva. 

 Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 

köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel 

jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető 

cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó 

intézkedések:  

• Ha a tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes vagy 

azzal fenyegető cselekményt követ el, úgy az iskolai, közösségi együttélés szabályaival 

alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-

oktatási folyamatban részt vevő tanulók és pedagógusok, valamint egyéb alkalmazottak alapvető 

érdekeit.  
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• Az intézmény vezetője a cselekmény tudomásul vételétől számított 5 napon belül vizsgálatot 

kezdeményez, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az igazgató háromfős 

bizottságot hoz létre.  

• A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy a tanuló cselekedetével 

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést. A bizottságnak 

meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik vagy sem.  

• Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskola vagy az osztályközösség működését, a nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának 

feltételeit.  

• A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését kell szolgálniuk. 

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 kivizsgálása 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 foglalkozásokat 

szervez. 

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

szakkör, tehetséggondozás, felvételi előkészítő, könyvtári foglalkozás, kirándulás, 

múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények. 

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

részvétellel szervezhető és bonyolítható. Szülők által szervezett közös 

kirándulásokon az iskola nevelői nem viselnek felelősséget. 

3. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon 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 szülei írásban 

nem kérték, hogy az adott napon 16 óra előtt eltávozhasson. 

A napközi otthonra, tanulószobára vonatkozó szabályok 

1. A napközi otthonba, tanulószobára történő felvétel a szülő kérésére történik. 

2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában kell jelentkezni. 

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 ennek 

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. 
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5. A másnapra való felkészülés biztosítása érdekében, a napközi otthonban, 

tanulószobán tartózkodó tanuló köteles tankönyveit, füzeteit az arra kijelölt zárható 

szekrényben tárolni. 

6. A napközi otthonban, tanulószobán a tanórai foglalkozások és a napközis 

foglalkozások egymásra épülése segíti: 

  a tanult tananyag megszilárdulását, alkalmazását 

  a gyakorlást 

  a lemaradó tanulók felzárkóztatását 

  a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókkal való 

foglalkozást 

  a tehetséges tanulók differenciált foglalkoztatását. 

7. A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi és módszertani 

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 okból lemaradt tanulók 

felzárkóztatására. 

8. A tanuló a napközis foglalkozásról, tanulószobáról csak a szülő személyes vagy 

írásos kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a 

tanuló eltávozására a csoportot vezető nevelő engedélyt adhat. 

9. A napközis csoportok tanulói felelősi rendszert működtetnek az étkezés, a 

tanulmányi és a szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása érdekében. 

Étkeztetés 

1. Iskolánkban melegítőkonyha működik. 

2. A napközis tanulók tízórait, ebédet, uzsonnát kapnak, a menzások csak ebédet. A 

tízóraizásra az első, ill. a második szünetben van lehetőség. 

3. Az ebédeltetés 1140 – 1400 között történik külön beosztás szerint. 

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

kulturáltságra, 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 által 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 számára ingyenesek. 

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

napokról az iskola ajtaján kihelyezett hirdetés nyújt tájékoztatást. 

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

vagy térítési díj nélkül étkezik. Ennek elmaradása fizetési kötelezettséget von maga 

után. 

4. Az iskolában külső személy, szervezet által a tanulók fizikai és szellemi fejlődését, 

tehetségét kibontakoztató foglalkozások térítési díját a szervező szedi. 
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5. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként a tanuló által elkészített 

produktumokért a tanulót díjazás nem illeti meg, azok a tanuló 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 folyamatosan 

tájékoztatják. 

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

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön vagy szöveges 

értékelő lapokon), KRÉTA elektronikus ellenőrzőn keresztül írásban tájékoztatják. 

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

feladatokról 

 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 tájékoztatják: 

 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 KRÉTA rendszeren keresztül, 

 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, fogadóórákon. 

Kötelessége, hogy folyamatosan tájékozódjon a gyermeke fejlődéséről, 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 megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 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 megszervezni. 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi tanterve 

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

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az 

intézményvezető vagy megbízottja írásban tájékoztatja. 

1.1. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

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

 az osztályozóvizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga az iskola intézményvezetője által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető. 

 

1.2. Független vizsgabizottság előtti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal 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 belül 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 tantárgyból 

javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. 

Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

 A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja 

az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az 

iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban 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. évfolyamon 

félévkor és tanév végén is lehet osztályozóvizsgát tenni. 

 Osztályozóvizsga csak annak az évfolyamnak a tananyagából tehető, 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, igazodva a többi 

osztályozóvizsga időpontjához. Az időpont változtatás jogát fenntartjuk az 

előre nem tervezett programok általi akadályoztatás esetére. 

 Az osztályozóvizsgán az eddigi gyakorlatnak megfelelően az a pedagógus 

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 eljuttatni az adott időpontig. 
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Az iskolatitkár a vizsgára jelentkeztetett tanulók névsorát eljuttatja a 

vizsgáztatásra kijelölt pedagógusokhoz.  

 Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli részből áll és az adott évfolyamon 

használt angol, illetve német nyelvi tankönyv ismeretanyagát kéri számon. Az 

írásbeli vizsga a nyelvi struktúrák használatát és a szókincset ellenőrző 

feladatok mellett kommunikatív, hallás utáni, olvasásértési feladatokat 

valamint fogalmazást is tartalmazhat. 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. 

Az iskolai tankönyvellátás rendje 

A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. tanévben az 

ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezette be az 5-8. évfolyam tanulói számára. Ezen 

intézkedés értelmében az 1-8. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult.  

- Az iskolával jogviszonyban álló 1-8. évfolyamos tanuló, illetve a pedagógus az állam 

által térítésmentesen biztosított tankönyveket, pedagógus-kézikönyveket kapja meg 

használatra. 

- Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket — a munkafüzetek és az 1-2. 

évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével —, továbbá a pedagógus-kézikönyveket 

az iskola könyvtári állománynyilvántartásába (időleges nyilvántartású dokumentum) 

veszi, és az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli. 

- A tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1-2. évfolyamos 

tanulók tankönyveire.  

- Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre 

vonatkozó szabályok szerint használják. 

- Az ingyenes tankönyvek a könyvtárban iskolai/könyvtári bélyegzővel és egy külön 

bélyegzővel vannak ellátva, melyen szerepel a tanuló neve, osztálya, az adott tanév, 

amelyben a tanuló a tankönyvet használta (TTK – Tanulói tartós tankönyv). 

- Az ingyenes tankönyvekről az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola könyvtárosa (Excel táblázatban) kölcsönzési nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartott adatok között szerepel a könyv azonosító száma, a könyv címe, a tanuló 

neve, osztálya, és a kölcsönzés ideje, így pontosan lehet követni, hogy az adott tankönyv 

az adott tanévben kinél található. 

- Az iskola tanulója, illetve a szülő/gondviselő az ingyenes tankönyvek átvételekor 

aláírásával igazolja, hogy az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket átvette, 

valamint a jelen szabályzatot megismerte, és annak rá vonatkozó pontjait önmagára 

nézve kötelezőnek ismeri el.  

- Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a pedagógus, a tanuló köteles az 

utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. 
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Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 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 épületbe szaktárgyi órákra és 

ebédelni. 

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

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 zavarva 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 diákok. Az első 

jelzőcsengetéskor, 750 az új épületben a tantermekbe mennek a gyerekek, a régiben pedig 

az aulában sorakoznak. A második jelzőcsengetéskor, 755-kor a felső tagozatosok a 

tantermek elé vonulnak, és becsengetéskor, (800) a pedagógus jelenlétében mehetnek be a 

tantermekbe. 

8. Ha a tanuló egy hetet vagy többet hiányzik, iskolába visszatérése után egy hétig 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 intézményvezető. 

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 végén 

2. Magatartás: Példamutató 

3. Közösségi munka: Iskolai rendezvényeken önként, kezdeményezően vesz 

részt, társaival, tanáraival segítőkész, megbízható 

4. Tanulmányi versenyek: Részt vesz szaktantárgyi versenyeken 

5. Valamely készségtárgyból: (sport, tánc, néptánc, énekkar, hangszeres zene, rajz, 

kézműves, stb.) kiemelkedő, aktív teljesítményt 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 pedagógusok 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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Az alapfokú művészetoktatásra vonatkozó speciális szabályok 

Tanítási órán kívüli programok: 

 Közös órák - a főtárgy tanár vezetésével a tanulók egyéni beosztásuktól eltérően, 

egy időben vesznek részt közös programon. 

 Növendékhangversenyek - tanáronként, tanszakonként, illetve az iskola 

szervezésében. 

 Iskolai ünnepélyek, megemlékezések. 

1. Jelentkezés: 

Iskolánkba a tanulmányok megkezdésére jelentkezni a „Jelentkezési lap” kitöltésével 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 meghallgatáson 

kell részt vennie. 

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

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 biztosítható legyen, és 

ehhez a zenei tagozaton a megfelelő hangszer rendelkezésére álljon. Az iskola a tanuló, szülő 

kérésére korlátozott számban tud hangszert kölcsönözni. Az iskolával jogviszonyban 

állóknak a hangszerhasználat ingyenes. 

 A következő tanévre a felvételi meghallgatásokat a tanév végén tartjuk. A tanuló felvételéről, 

átvételéről, valamint arról, hogy átvétel esetén a tanuló melyik évfolyamban folytathatja 

tanulmányait, a meghallgatások után, az adott szaktanári 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 lehetősége minden tanulót 

megillet, de iskolánk csak a számunkra biztosított feltételek mértékéig tudja a jelentkezőket 

fogadni. 

3. Beiratkozás: 

 A felvételt nyert tanulók a beírási naplóba való bevezetéssel létesítenek tanulói jogviszonyt 

iskolánkkal. Az iskola által megállapított térítési díjat, illetve tandíjat a kiírt határidőig kell 

befizetni. 

 A tanulmányok folytatásának feltétele a tanévenként megújított beiratkozás, melyet 

valamennyi tanítványunknak minden újabb tanévre meg kell tennie. 
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Ennek elmulasztása a tanulói jogviszony megszűnését jelenti. 

4. Tanulói jogviszony megszűnése: 

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

nem tett művészeti alapvizsgát. 

 A tanuló jogviszonya megszűnik, ha a tanuló, illetve kiskorú tanuló szülője ezt írásban kéri 

az intézményvezetőtől. 

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

illetve a térítési díj befizetésének elmulasztása esetén, ha a második 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 benyújtani. 

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 Központ Térítési és 

Tandíjszámítási Szabályzata” alapján térítési, illetve tandíjat fizet. 

 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 tandíjmentességet lehet 

igénybe venni az aktuális térítési és tandíj szabályzat szerint. Ennek eldöntése az 

intézményvezető hatásköre. A szülő kérelmére az intézményvezető határozatban rögzíti a 

térítési- és tandíjkedvezményeket, mentességeket. 

 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 térítési díjat a tanuló számla ellenében csekken fizeti be.  

 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 tovább 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. 
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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 foglalkozásairól, azt előre 

kérjük jelezni a szaktanárnak, vagy az intézményvezetőnek. Utólagos igazolást csak az 

általános iskolai pedagógus aláírásával tudunk elfogadni. 

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

napon felmentést kérhetnek a szaktanártól, vagy az intézményvezetőtől 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 kapott a 

távolmaradásra. 

 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 (szüleit) írásban 

figyelmeztetni annak következményeire. Három igazolatlan óra fegyelmi 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 intézményben - 

elérik az éves óraszám egyharmadát, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha az 

tagintézmény nevelőtestülete engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tehessen. A nevelőtestület 

az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma 

meghaladja az igazolt mulasztások számát 

7. Egyéb rendelkezések: 

A művészeti, valamint az általános iskola házirendjében foglaltak érvényesek a művészeti 

iskolás tanulókra hangversenyen, hangszerbemutatón, iskolai rendezvényen, kiránduláson, 

múzeumlátogatáson. 
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8. Jutalmazás, fegyelmezés a művészeti iskolában: 

 Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi 

- kitartó szorgalmat tanúsít 

- országos, regionális versenyen, fesztiválon veszt részt, illetve helyezést 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. 

 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 iskola. 

 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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Egyéb rendelkezések 

1. Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

2. Nem tanórai célra (klubdélután, osztálytalálkozó stb.) intézményvezetői 

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 intézményvezetői, 

tagintézmény-vezetői engedéllyel, a felelős hozzájárulásával (tudtával) szabad. 

4. A talált tárgyat a titkárságon 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 irodában 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. 

10. Az iskolában plakátot, hirdetményt csak az intézményvezető, a tagintézmény-

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 intézményvezető, a tagintézmény-

vezető a felelős, a tartalmak feltöltését az általa a honlap szerkesztésével megbízott 

pedagógus végzi. 

12. A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi 

szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon 

kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején, 

osztályfőnöki órán (szülői értekezleten) a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, 

illetve az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni. 

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

fenyegetés) esetén minden tanuló köteles pontosan betartani az iskola felnőtt 

dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

14. A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket – az iskolai közösség 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. rendelkezései szerint. 

(Nkt. 59. § (3)) 

18. A járványügyi készültségi időszak idején alkalmazandó eljárásrendet a 2. melléklet 

tartalmazza. 
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A házirend elfogadása, 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 felülvizsgálat 

elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az 

intézményvezetőnek. 

 

Az iskola házirendjének betartása az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola minden 

diákjának, pedagógusának, munkavállalójának, az iskolával jogviszonyban álló 

személynek alapvető kötelessége. 

A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során a diákönkormányzat, a 

szülői szervezet, valamint az intézményi tanács véleményezési jogát gyakorolta, amit jelen 

nyilatkozatukkal megerősítenek. 
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Elfogadási nyilatkozat 

 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola intézményben. 

A nevelőtestület tagjai elvégezték az iskolai Házirend felülvizsgálatát. 

 

A felülvizsgálat eredménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az intézmény belső 

szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértenek, módosításait elfogadták. 

Újfehértó, 2020. október 16. 

 

……………………………………… 

intézményvezető 

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

 pedagógus pedagógus 
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Véleményezési nyilatkozat 

 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményben. 

A diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

A Diákönkormányzat véleménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az intézmény belső 

szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértünk. 

Újfehértó, 2020. október 16. 

Diákönkormányzat képviselője: 

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

 DÖK vezető 
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Véleményezési nyilatkozat 

 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményben. 

Az intézmény szülői szervezete véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során a 

jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

A Szülői Szervezet véleménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az intézmény belső 

szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértünk. 

Újfehértó, 2020. október 16. 

Szülői Szervezet képviselője: 

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

 SZSZ elnöke 
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Véleményezési nyilatkozat 

Amely készült az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményben. 

Az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta. 

 

Az Intézményi Tanács véleménye: 

Az Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Házirendje összhangban van a hatályos jogszabályi előírásokkal és az intézmény belső 

szabályzataival. Jelenlegi tartalmával egyetértünk. 

Újfehértó, 2020. október 16. 

Intézményi Tanács képviselője: 

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

 elnök 
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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 

kérelmeket 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 

található 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 

pontban 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 

helyettese, jegyzőkönyvvezető 
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A sorsolás menete: 

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

a Sorsolási Bizottság tagjai aláírnak. 

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 

jelenlevők 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 

hallhatóan 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. 

azoknak 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 

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

lebonyolítása 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, 

valamint a személyszállító gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik 

érvényes okmányokkal. 

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

útvonaláról, 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 

pedagógus kíséretet, rá felelősség nem ruházható. 

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

tanulónak 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 

határon túli kiránduláson. 
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3. sz. melléklet 

 

A 2021/2022. TANÉVBEN AZ INTÉZMÉNYÜNKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 

 

A 2021/2022. tanévet jelenléti munkarendben kezdjük meg, továbbra is kiemelt 

figyelmet fordítva az alapvető egészségvédelmi szabályokra. 

1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS 

 Az intézményben rendszeresen alapos és mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

végzünk. 

 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ ajánlását. 

 Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló- és felülettisztításon túl 

a nagytakarítás az alábbiakra terjed ki: 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására; 

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására. 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. A nevelésben, oktatásban, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Az intézményben szájat és orrot eltakaró 

maszk viselése nem kötelező, de nem tilos. 

Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az osztályfőnökön 

keresztül az iskolát (intézményvezetőt/ tagintézmény-vezetőt) értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos/ 

gyermekorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. 

- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

- Az intézménybe történő belépés a főbejáraton keresztül történik.  

- Az intézményben igyekszünk elkerülni a tanulócsoportok keveredését, ennek érdekében 

az óra- és teremrend kialakítása az osztályok "vándorlásának" mellőzésével történik, 

minden osztály a saját tantermében marad, kivételt képez az idegen nyelvi és a 

matematika-magyar csoportbontás, valamint az etika/hit- és erkölcstan és az 
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informatikaoktatás. Ekkor az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést végzünk. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében igyekszünk szabad téren megtartani. A 

csoportosulás elkerülése érdekében a tornatermi öltözők helyett a tanulók a saját 

osztálytermeiket használják. Az úszásoktatást a 2. tanítási héttől megszervezzük. 

- Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó iskolai programok, 

ünnepségek, események megszervezése során tekintettel vagyunk az Operatív Törzs 

által meghatározott létszámkorlátokra; betartjuk az alapvető egészségvédelmi 

szabályokat; lehetőség szerint zárttéri helyett szabadtéri programot tervezünk. 

- A HAT-19-01 tanulmányi kirándulás időpontját 2022 májusára tervezzük, amennyiben 

azt a járványügyi helyzet engedi. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

- Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk. 

- Étkezés előtt és után fontos az alapos szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés ajánlott. 

- A szociális helyiségekben biztosítjuk a szappanos és vírusölő hatású kézfertőtlenítővel 

történő kézmosási lehetőséget. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.  
- Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos 

kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. Különösen: 

 iskolába érkezéskor, 

 étkezések előtt és után, 

 WC-használat előtt és után, 

 testnevelésóra előtt és után,  

 informatikaóra előtt és után, 

 köhögés, tüsszentés után. 

- A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. Megtanítjuk a helyes kézmosás menetét, valamint 

az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, 

esetleg kézfertőtlenítés. 

- A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás 

(termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. A fertőtlenítő 

takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb 

kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. A takarítást, fertőtlenítést úgy szervezzük, 

hogy az a tanulók egészségét nem veszélyezteti. 

- Kiemelt figyelmet fordítunk a tantermek, folyosó/ aula, mosdók rendszeres, intenzív, 

lehetőség szerint folyamatos szellőztetésére. 

- Az intézményben használt eszközök, sportszerek rendszeres fertőtlenítésére is figyelmet 
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fordítunk.  

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

- Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 

- Étkezés előtt és után fontos az alapos, szappanos kézmosás és kézfertőtlenítés is ajánlott. 

- Ebédeltetési rend kialakítása: az ebédlőben a megfelelő távolság megtartásával, 

szellőztetés folyamatos biztosításával egy időben csak két csoport tartózkodhat, a 

csoportok váltása között felületfertőtlenítés történik. 

- Tízórai, uzsonna saját tanteremben történő elfogyasztásával megoldható a csoportok 

keveredésének elkerülése. Étkezést követően a tanteremben fertőtlenítést végzünk. 

5. ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

- Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb 

egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. 

- A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 

zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő 

szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban 

tanulók közötti találkozások számát csökkentjük. 

- A szűrővizsgálatok helyszínén (orvosi szoba) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a 

kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori 

szellőztetésről. 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos 

megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota 

miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak 

az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell 

tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, 

ugyanakkor a tanuló hiányzásának a járványhelyzetre tekintettel, általánosan történő 

szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos indoknak. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére 

előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. 

- Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 
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alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az osztályfőnökön keresztül 

iskolát (intézményvezetőt/ tagintézmény-vezetőt) értesíteni, ha a gyermeknél 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

- Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos/ 

gyermekorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. 

- Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

- Amennyiben egy gyermeknél a COVID-19 fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul elkülönítjük. 

- A gyanú esetén a pedagógus a tanulót a kijelölt izolációs szobába kíséri. Az izolációs 

szobában orr-szájmaszkot adunk a gyerekre.  

- A felügyeletet ellátó személy szintén maszkot visel. 

- A szülőt, gondviselőt az intézményvezető/ tagintézmény-vezető/ helyettese vagy az 

osztályfőnök azonnal értesíti. 

- A gyanús esetről az intézményvezető/tagintézmény-vezető értesíti a gyermekorvost. 

- A továbbiakban a gyermekorvos utasítása szerint járunk el. 

- Enyhe tünet esetén a szülő hazaszállítja a tanulót, súlyos tünet esetén mentőt hívunk. 

- Az intézményvezető/tagintézmény-vezető a rendkívüli eseményt jelenti a fenntartónak. 

- Az izolációs szobában intenzív szellőztetés mellett egyszerre csak egy gyanús eset lehet. 

A beteg távozása után azonnal fertőtlenítő takarítás következik, a takarítást végző 

személy számára kesztyű és maszk használata kötelező. Hazaküldött tanuló esetén a 

hiányzás rögzítése a KRÉTA naplóban történik. 

- Magyarország a koronavírus világjárvány ellen elsősorban oltással védekezik. mivel már 

a 12. életév betöltését követően elérhető a koronavírus elleni védőoltás, osztályra vagy 

egész feladatellátási helyre vonatkozó tanügyi intézkedés csak az 1-6. évfolyamon 

történik. 

 

 

Eljárásrend a digitális munkarendre történő átállás esetére 

 

- Amennyiben bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, 

pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív, az EMMI és az NNK 

közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. 

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul 

tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény 

jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására.  

- A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –  

történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az 

iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

- Amennyiben az EMMI és az Operatív Törzs dönt az intézmény digitális oktatásra történő 

átállásáról, az iskola vezetősége értesíti az iskola közösségét a fennálló helyzetről. 



39 

 

Csatornái: KRÉTA rendszer, levelező rendszer, iskolai honlap, közösségi média iskolai 

oldalai. 

- A korábbi, tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján más munkarendre 

történő átállás esetén elsősorban a KRÉTA rendszeren, valamint a Google Classroom 

platformon folyik az oktatás. 

- Ha egy-egy osztály átáll a digitális munkarendre, heti beosztást kap az online konzultáció 

(Skype) lehetőségéről. 

- Konzultációs alkalmak: alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom, matematika, 

környezetismeret, valamint idegen nyelv (4. évfolyamon) tantárgyakból az órarend 

figyelembevételével heti 1-2 alkalommal. 

- Konzultációs alkalmak: felső tagozaton magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, földrajz, valamint biológia tantárgyakból az 

órarend figyelembevételével heti 1-2 alkalommal. 

- Kapcsolattartás a szülőkkel: a KRÉTA üzenő felületén, valamint az osztályfőnök és a 

szaktanárok által kialakított kommunikációs csatornán (zárt Facebook csoport, 

Messenger) keresztül. 
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Az alapfokú művészetoktatásban alkalmazandó speciális eljárásrend: 

- Az egyéni és csoportos foglalkozások előtt, a tantermekbe belépve a növendékeknek alapos 

kézmosást és kézfertőtlenítés kell elvégezniük, (ellenőrzi: szaktanár) 

- az egyéni hangszeres órák megkezdése előtt a tanár alaposan kiszellőzteti a termet, 

fertőtleníti az ajtókilincseket, a kottaállványt, az órán használt iskolai kottákat, hangszereket 

és azok kellékeit (pl.: zongorabillentyűzetet, hangszerfúvókákat), ezt a tanár feljegyzi 

minden növendék után a teremben kihelyezett takarítási naplóban, (felelős: szaktanár) 

- a művészeti ágak csoportos óráin a tanulókat lehetőség szerint iskolai osztályok szerint kell 

elhelyezni, a kellő távolság betartásával, kerülve a keveredést, (felelős: szaktanár) 

- a néptánc, színjáték tanszak foglalkozásai a szabadtéren is megtarthatóak, az időjárás 

függvényében, ha ez nem lehetséges, akkor előtérbe kell helyezni a népművészettel, 

néptánccal, színművészettel kapcsolatos felvételek lejátszását az órákon, (felelős: szaktanár) 

- zeneművészeti ágon a kötelező tantárgyak csoportjait (szolfézs, zeneelmélet) lehetőség 

szerint egy általános iskolai osztály tanulóinak bevonásával kell kialakítani, hogy minél 

kisebb legyen a kontaktus a más osztályok tanulóival, kerülni kell a közös éneklést, 

preferálni kell a ritmusos gyakorlatokat, írásbeli feladatokat és a zenehallgatást, a 

zenetörténelmi, művészettörténelmi filmek, digitális tananyagok felhasználását, (felelős: 

szaktanár) 

- zeneművészeti ágon a zenekar és kamarazene tantárgyak foglalkozásai a tanulók közötti 

kellő távolság biztosításával az időjárástól függően lehetőség szerint szabadtéren tartandók, 

ha ez nem lehetséges, akkor az egyéni órákon van lehetőség a zenekari szólamok 

kigyakorlására (felelős: szaktanár). 

- Az alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók szülei nem léphetnek be az épületbe, 

melyben az oktatás folyik. Személyesen előzetesen a tagintézmény-vezetővel, 

szaktanárokkal telefonon vagy online egyeztetett időpontban találkozhat az épület előtti 

részen.  Preferálni kell a szülőkkel való online kapcsolattartást, ügyintézést. A szülők 

tájékoztatása a KRÉTA szülői felületen történik (felelős: tagintézmény-vezető). 

 


