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1. BEVEZETÉS 

1.1 Ajánlás, az intézményi arculat meghatározása 

A több mint 120 éves múltra visszatekintő intézményünk 1997-ben vette fel Tolnay Lajos nevét, 

aki mérnöki és MÁV elnöki munkásságával alkotott maradandót. A szakirodalom szerint a 

vasutak fejlődésének legdinamikusabb 13 éves szakasza az volt, amikor ő ült az államvasutak 

elnöki székében. Tolnay „felsőinárcsi” birtokosként felismerte, hogy az iskolaépítés elsősorban 

a birtokos érdeke, ezért saját költségén iskolát építtetett, amelyben 1897 őszén el is kezdődött 

a tanítás. Névadónk emlékére minden év májusában megrendezzük a Tolnay-hetet, amelyen az 

ő emlékének megőrzése mellett, a legkülönfélébb programokkal igyekszünk erősíteni a diákok, 

pedagógusok és szülők körében a közösséghez tartozás érzését.  

Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola. Jelenleg két telephelyen működik. A község 

közepén lévő „öreg” iskolában tanulnak az alsó tagozatosok, a falu szélén elhelyezkedő „új” 

iskolában pedig a felsősök. Beiskolázási körzetünk Inárcs község közigazgatási területe, 

befogadó képességünk 446 fő. Minden évfolyamon két osztályt működtetünk. A magasan 

képzett, nagy tapasztalattal rendelkező nevelőtestület mindent megtesz annak érdekében, hogy 

az iskolát választó szülők számára vonzó legyen az itt folyó nevelő-oktató munka. A sajátos 

nevelést igénylő gyermekektől az országos díjakat elnyerő tehetségekig mindenki megtalálhatja 

benne azt, ami egyéni fejlődése szempontjából fontos lehet. A magas színvonalú tanórai és az 

áldozatos tanórán kívüli tevékenységek adják a sajátos, egyedi „tolnays” szellemiséget, 

hangulatot.  

A szakmai munkát tekintve büszkék lehetünk a kompetenciamérés eredményeire. Többnyire 

átlagos, vagy az országos átlag feletti a tanulóink teljesítménye. Jók a visszajelzések a 

középiskolákból is. Volt diákjaink szinte kivétel nélkül arról számolnak be, hogy jó alapokkal 

mentek el tőlünk. Választott iskoláikban megállják a helyüket, tanáraik elégedettek velük. 

Rendszeres résztvevői vagyunk a különböző szaktárgyi, sport és a kulturális versenyeknek. Az 

inárcsi színjátszók, versmondók, kézilabdások és atléták országosan is ismertté tették a 

települést. A Tolnay egy nyitott, befogadó iskola! Nyitottak vagyunk minden területen a 

szakmai újítások megismerésére, alkalmazására. Befogadjuk a velünk együttműködni akaró 

művészeti iskolákat, egyházakat, civil szervezeteket, sportegyesületeket. De igaz ez abban az 

értelemben is, hogy tiszteljük és elfogadjuk az egyének és csoportok sokféleségét. 
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1.2 A Házirend célja, hatályba lépése, időbeli és térbeli hatálya 

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és 

működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény 

belső működését. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok 

gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra 

és alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a 

tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és 

az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem állókra is. Az osztályfőnökök minden 

tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és 

megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel 

foglalkoznak. 

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett 

programokra is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői közösség és a diákönkormányzat egyetértési jogot 

gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A házirend hatályba lépésének ideje: 2020. szeptember 1. 

A házirend: 

● a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

● A 20/2012. (VIII.31). EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 

● az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

Az intézmény Házirendjét öt évente felül kell vizsgálni, továbbá az aktuális jogszabályi 

változásoknak megfelelően módosítani szükséges. 
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2. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, 

KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

 

A tanuló hiányzását, késését a tanítási órákról, egyéb foglalkozásokról igazolni kell. 

A tanuló mulasztása igazolt, ha  

● távolmaradását orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel igazolja; 

● távollétét a szülő igazolja; 

● hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt 

igazolja; 

● előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől vagy az 

intézményvezetőtől.  

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is 

vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező. 

2.1  A mulasztás igazolásának módja, határideje betegség esetén 

A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt! 

Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időtartamát. A betegségből felgyógyult tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 

hét tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Az igazolásokat papír alapon és az elektronikus 

naplón keresztül elküldve is elfogadjuk.  

2.2 A szülő által igazolható napok száma, módja, határideje 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb 

időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb hét tanítási napon belül 

igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek vagy az 

igazgatóhelyettesnek kell bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak 

minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem 

fogadható el. Az igazolásokat papír alapon és az elektronikus naplón keresztül elküldve is 

elfogadjuk. 
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2.3 Kikérő engedélyezésének rendje, igazolásának módja, határideje  

Távolmaradásra 3 (három) napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időre az igazgató adhat 

engedélyt.  

A három napnál hosszabb időre vonatkozó kérelmet írásban - papír alapon vagy elektronikusan 

az e-naplón keresztül – kell benyújtani az iskola igazgatójának címezve, legalább egy héttel a 

kérelmezett távolmaradás megkezdésének időpontja előtt.  

Az igazgató az engedély meghozatala előtt egyeztet a tanuló osztályfőnökével. A döntéshozatalt 

követően az igazgató tájékoztatja az osztályfőnököt a döntésről, a szülő tájékoztatásának - 

valamint engedélyezés esetén az igazolás elfogadásának - módjáról. 

A három napnál rövidebb időtartamra szóló kikérőket (pl. sportegyesület, művészeti iskola) az 

osztályfőnöknek kell bemutatni az utazás megkezdése előtt legalább egy nappal. 

Amennyiben tanórát érint a védőnői vizsgálat, fogorvosi ellenőrzés, iskolai szociális munkásnál 

vagy iskolapszichológusnál való megjelenés, úgy az osztályfőnök vagy szaktanár a mulasztást 

igazolhatja.  

2. 4 PÁV célú távollét igazolásának módja, határideje 

Az EMMI rendelet szabályozza (51.§ (2) e), hogy a 7-8. évfolyamos tanuló egy tanítási évben 

legfeljebb két alkalommal vehet részt pályaválasztási célú rendezvényen, vagy maradhat távol 

pályaválasztási céllal, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással – 

papír alapon vagy elektronikusan - igazolja.  

A pályaalkalmassági vizsgán (továbbiakban PÁV) való megjelenés elsődlegesen a nyolcadikos 

tanulóinkat érinti. Itt is a szervező intézmény által kiadott igazolást fogadjuk el.  

Ezeket a távollét igazolásokat hét tanítási napon belül fogadjuk el. 

2.5 Iskolaérdekű távollét dokumentálásának rendje 

Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a 

mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásáról 

szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és 

igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél. 

Ha a tanuló iskolaérdekű távolléten van - pl. tanulmányi, kulturális vagy sport versenyen 

képviseli az iskolát -, hiányzását az érintett szaktanárral történt egyeztetést követően az 

osztályfőnök igazolja. 
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2.6 Az igazolatlan mulasztás 

Ha tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola első alkalommal 

értesíti a szülőt az igazolatlan mulasztásról. Az értesítésben felhívjuk a szülő figyelmét az 

igazolatlan mulasztás következményeire.  

Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve keresi meg a tanuló szülőjét. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy egyéb 

foglalkozást, az iskola igazgatója értesíti az illetékes család- és gyermekjóléti központot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, illetve a gyermekjóléti szolgálatot. 

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

egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – 

a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az 

értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

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

egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhatóságot, a 

család- és gyermekjóléti központot, családból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi 

szakszolgálatot.  

2.7 Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozó 

szabályok 

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

a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és 

emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási 

év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére 

meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 
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2.8 A késés fogalma, igazolásának módja 

Ha a tanuló az óra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben 

a tanuló elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, akkor az órát, foglalkozást tartó nevelő 

a késés tényét, idejét, valamint azt, hogy az igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, bejegyzi 

az elektronikus naplóba. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és 

amennyiben az eléri a tanóra, egyéb foglalkozás teljes időtartamának megfelelő számú percet, 

egy tanítási óráról, egyéb foglalkozásról történő igazolatlan hiányzásnak minősül. 

2.9 Felmentések szabályozása 

Felmentést az egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése alól az iskola igazgatója adhat a 

szakértői bizottság szakvéleményében foglalt javaslat alapján. A szakértői javaslat önmagában 

nem felmentő hatályú. A szakértői javaslat alapján a szülő írásban kérelmezheti gyermekének 

felmentését a megjelölt tantárgy(ak)ból. Az iskola igazgatója az osztályfőnök vagy az érintett 

szaktanár, indokolt esetben a szakmai munkaközösség véleményének kikérése után dönt a 

felmentésről. A felmentésről szóló határozatot írásban kapja kézhez a szülő, az érintett 

szaktanár és az osztályfőnök.  

Szülői felmentés testnevelésből és úszásból  

A szülő egy félévben három alkalommal kérhet felmentést gyermeke számára a testnevelés órán 

való részvétel alól. Háromnál több alkalom esetén a tanító vagy a testnevelő kérheti az orvosi 

vizsgálatot. Több egymást követő óráról csak az orvos mentheti fel a tanulót. Részleges 

felmentés esetén a szaktanár dönt a felmentés megadásáról, valamint arról, hogy milyen 

feladatokat végezhet a tanuló. Szülői kérésre havonta további egy alkalommal egészségügyi 

felmentés adható.  

Felmentés az iskolában 16 óráig történő benntartózkodás alól  

Felmentési határozatot csak az iskola igazgatója adhat, a szülő indokolt kérésére, melyet a szülő 

az erre rendszeresített nyomtatványon nyújthat be minden tanítási év első hetében. Ha tanév 

közben a család életében változás történik, a szülő kérheti a változtatást az iskola igazgatójától.  

A tanuló délutáni távolmaradását - a szülő kérésére - az igazgató engedélyezi. Ha a tanítási év 

közben a tanuló tanulmányi teljesítménye jelentősen romlik, vagy a másnapra történő otthoni 

felkészülés nem megfelelően biztosított, az iskola igazgatója visszavonhatja a korábban hozott 

engedélyt, és a napköziben / tanulószobán való részvételre kötelezheti a tanulót.  
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A szülő rendkívüli esetben elkérheti gyermekét az adott tanítási napról. Ezt a szándékát a 

tanítási órák megkezdése előtt, de legkésőbb a második tanítási órát megelőző óraközi 

szünetben jelezze az iskola igazgatójának vagy helyettesének. Ha ez a kialakult rendkívüli 

helyzet miatt nem áll módjában, a lehető leghamarabb (akár telefonon) értesítse gyermeke 

osztályfőnökét vagy az iskola titkárságát a távolmaradás okáról.  
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3. TÉRÍTÉSI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 

3.1 Az oktatással összefüggő térítési díjak befizetése  

Intézményünk állami fenntartású, így nem releváns a térítési díj, tandíj befizetésére vonatkozó 

rendelkezés.  

3.2 Tanuló által előállított tárgyak 

Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a 

tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 

összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat az értékelés és a jogszabályban 

meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának.  

Egyedi esetekben a díjazásról a tanuló (törvényes képviselője) és az iskola írásbeli 

megállapodást köthet. 

3.3 Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai 

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

függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkezésben részesüljön.  

Az étkezési térítési díjakat havonta utólag, átutalás vagy a Tolnay úti székhelyen történő 

befizetés útján, minden hó 15. napjáig kell befizetni az iskola honlapján az iskolatitkár által 

meghirdetett tájékoztatás és az előre kiállított számla alapján.  

Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha 

az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre 12 óráig az illetékes 

igazgatóhelyettesnél vagy az iskola titkárságán lemondja. 

 

4. A SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ, A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Intézményünk tekintetében nem releváns.  
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5. A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, A TANULÓK 

RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI  

5.1 A tanulók véleménynyilvánításának fórumai 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül, vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Egyéni kérdéseikkel osztályfőnökükhöz, 

szaktanárukhoz fordulhatnak.  

Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

5.2 A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

A tanulókat az intézményvezető vagy megbízottja az iskola egészének életéről, az iskolai 

munkatervről, az aktuális tudnivalókról az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan 

tájékoztatják a tanulókat. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és az 

elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják.  

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

iskola igazgatója a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, az iskola 

honlapján keresztül írásban tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a 

szülőket szóban tájékoztatják. 

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői 

szervezethez fordulhatnak. 

6. A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, AZ 

ELOSZTÁS RENDJE 

Minden általános iskolás diáknak alanyi jogon jár az ingyenes tankönyv. 
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7. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

7.1 A jutalmazás általános elvei, szempontjai 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

● példamutató magatartást tanúsít 

● folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 

● az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez 

● az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi-, sport- és kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön vesz részt 

● bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesíti. 

7.2 A jutalmazás formái, az egyes fokozatokhoz tartozó feltételek 

megfogalmazása 

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók  

Szaktanári dicséretet kaphat a tanuló házi versenyeken nyújtott jó teljesítményért, tanórákon 

végzett többszöri gyűjtőmunkáért, felelősi feladat hosszabb idejű példás ellátásáért, kiemelkedő 

teljesítményért  

Osztályfőnöki dicséretet kaphat a tanuló az osztályközösségért, az osztályközösségben végzett 

kiemelkedő munkáért, iskolai rendezvények rendszeres, példás segítéséért, az iskolai vagy 

községi ünnepségeken, megemlékezéseken való részvételért, példás ügyeletesi munkáért, az 

osztályközösségért végzett gyűjtő-, kutatómunkáért  

Igazgatói dicséretet kaphat a tanuló tanulmányi, kulturális vagy sportverseny(ek)en elért 

helyezésért, továbbjutásért. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

7.3 Speciálisan alkalmazott elismerési formák 

A legkiválóbban teljesítő tanulók a tanév végén könyvvel, oklevéllel, pénzbeli díjakkal, illetve 

az alább felsorolt kiemelt díjakkal / kitüntetésekkel: 

„Fekiács díj” 

„Nevelőtestületi dicséret” cím 
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„Kiváló tanuló” cím 

„Jó tanuló, jó sportoló” cím 

„Az év sportolója” cím  

illetve Jutalomkirándulással 

jutalmazhatók. 

Ennek szempontjai a tantestület döntése szerintiek: 

● tanulmányi munka / versenyeredmények, 

● sportteljesítmények, 

● kulturális tevékenység, 

● közösségi munka alapján. 

Azok a tanulók, akiknek kiemelkedő a teljesítménye, jutalmukat a ballagáson (nyolcadikos 

tanulók), illetve a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszik át. 

7.4 Kitüntetések odaítélésének feltételei 

Fekiács díj, azaz a Fekiács József Emlékplakett 

Az alapítvány célját rögzítő alapítólevél szerint a tanév legeredményesebb nyolcadik osztályos 

tanulói jogosultak a kitüntető cím elnyerésére. 

Az eredményességet évente az itt leírt követelményeknek megfelelően döntjük el: 

● Járjon élen a tanulásban, legyen a legjobbak között, legfeljebb két 4-es tantárgyi 

eredménye lehet év végén, 

● A tanórai szereplésen túl használja ki az ismeretszerzés más lehetőségeit 

● A díj elnyeréséhez a következőkben felsorolt szaktárgyi eredmények legalább egyike 

szükséges:  

o Zrínyi Ilona matematika versenyen 1-100. helyezés, 

o TITOK országos versenyen 1-10. helyezés, 

o Megyei vagy megyei területi szaktárgyi versenyen 1-15. helyezés, 

o SZÓLÁNC behívással végződő levelezős versenyen 1-10 helyezés (csak az a 

helyezés számít, amelyik a behívottak 50 %-nál jobb vagy azonos vele) 

o Országos szintű, behívással végződő levelezős verseny (Mozaik, Bendegúz) 

döntőjében 1-15. helyezés, 
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o Olyan országos szintű versenyeken, ahol nincs megyei forduló, ott 1-20. 

helyezés 

o Nem behívással végződő levelezős versenyeken: két verseny, vagy egy verseny 

két egymástól független területén (tantárgyában) minden forduló feladatainak 

teljesítése, és az egyik tantárgyból legalább 1-3. helyezés elérése, 

o a Litteratum nyelvi versenyen 1-5. helyezés. 

● Öregbítse iskolánk hírnevét a kultúra vagy a sport valamely területén:  

o Legyen egyéni vagy csapateredménye (I-VI) körzeti vagy ennél magasabb 

kulturális (előadó-művészeti, képzőművészeti) versenyen (az iskolán kívüli 

művészeti tevékenységek eredményeit az igazgató az IDK vezetőjével együtt 

elbírálva e feltétel teljesítésének minősítheti) 

o Folyamatosan járjon egy sportág edzéseire, bírja tanára vagy edzője javaslatát a 

díj elérésére. Az iskola színeiben érjen el legalább körzeti 1-3. helyezést, vagy 

megyei versenyen 1-6. helyezést. Vagy kézilabda országos gyermekbajnokság 

régióbajnokságában 1-10. helyezést. 

● Élvezze az osztályfőnök javaslatát, a közösségért végzett munkája alapján, 

● magatartása és szorgalma legyen példás, 

● a tanév során nincs írásbeli figyelmeztetése /ha mégis, úgy rendelkezzék az adott 

területen szerzett legalább azonos szintű dicsérettel/. 

Amennyiben az évfolyam nyolcadikosai között nincs olyan tanuló, aki megfelelne a 

követelményeknek, úgy a cím nem kerül kiadásra. 

A cím viselője Fekiács József Emlékplakett-et, oklevelet, az alapítvány kamatából egy 

meghatározott összeget kap, és a neve felkerül a kitüntetett tanulók nevét őrző márványtáblára. 

 

Nevelőtestületi dicséret 

Annak a negyedikes tanulónak adható, aki az alsó tagozaton folyamatosan (legalább 2 éven 

keresztül) részt vesz a tanulmányi versenyeken, és 4. év végén a Fekiács-díj feltételeit teljesíti 

úgy, hogy a szaktárgyi-, kulturális – és/vagy sporteredményei közé bármely korábbi eredménye 

beszámítható. 

Az 5-7. évfolyamon azoknak a tanulóknak adható, akik maradéktalanul teljesítik a Fekiács-díj 

feltételeit. 
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A 8. évfolyamosok közül azoknak adható, akik egy területen nem felelnek meg a Fekiács-díj 

kiírásának (ha ez a tanulmányi eredményt érinti, akkor az átlaga legalább 4,5 legyen, négyesnél 

rosszabb osztályzat nélkül). 

 

Kiváló tanuló cím 

Alsósoknál annak a negyedikes tanulónak adható, aki: 

● folyamatosan (legalább 2 éven keresztül) részt vesz a tanulmányi versenyeken.  4. év 

végén bármely korábbi szaktárgyi eredménye beszámítható. 

● magatartása és szorgalma példás 

● tanulmányi eredménye kitűnő, vagy jeles 

Felsősöknél a címet az a tanuló kaphatja meg, akinek: 

● legalább 2 szaktárgyi eredménye van (ez lehet egy területen is) 

● magatartása és szorgalma példás 

● tanulmányi eredménye kitűnő, vagy jeles 

A díjat megkaphatja az a 4-8. osztályos sajátos nevelési igényű tanuló is, aki egész évben 

kiemelkedő szorgalommal és eredményességgel dolgozott, ezzel példát mutatott társainak. 

 

Jó tanuló, jó sportoló cím 

A fenti címet az iskola 4-8. osztályos tanulója kaphatja meg, ha a sportban és a tanulásban élen 

jár. 

A cím viselését igazoló oklevelet és könyvjutalmat kap: 

Az a negyedikes tanuló, aki: 

● az alsó tagozat bármely évfolyamán teljesíti az 5-8. évfolyamosoknál leírt feltételek 

közül a sport eredményt, vagy  

● amennyiben a rendező szövetség nem hirdet eredményt a versenysorozat végén, 

legalább két éven keresztül folyamatosan részt vesz egy csapat edzésein és 

rendszeresen szerepel a mérkőzéseken és  

● 4. évfolyamon teljesíti az ott felsorolt többi feltételt, illetve  

● legfeljebb 4 tantárgyi négyes osztályzata van. 
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Az 5-8. évfolyamokon annak adható: 

● akinek tanulmányi átlaga legalább 4,5 – négyes osztályzatnál gyengébb nélkül, 

● akinek magatartása és szorgalma legalább jó, 

● aki bírja testnevelő tanára és edzője javaslatát 

● aki folyamatosan jár egy sportág edzéseire, legalább heti 2 alkalommal, 

● aki az iskola színeiben elér legalább körzeti 1-3. helyezést, vagy megyei versenyen 1-6. 

helyezést. Vagy kézilabda országos gyermekbajnokság régióbajnokságában 1-10. 

helyezést 

A címet az általános iskolai évek alatt egy tanuló többször is elnyerheti. 

 

Az "Év sportolója" cím odaítélésének feltételei 

A fenti címet az iskola bármely tanulója korától függetlenül megkaphatja. 

A cím viselését igazoló oklevelet és könyvjutalmat kap, aki: 

● rendszeresen látogatja az iskolai sportszakkörök valamelyikét, vagy részt vesz az iskola 

színeiben sportversenyen, ha a testnevelő tanára felkéri, 

● iskolánk színeiben legalább megyei szinten 1-6. helyezést ér el, 

● a testnevelés tantárgyhoz való hozzáállása példamutató, tantárgyi osztályzata jeles, a 

fenti kritériumoknak megfelelő tanulók közül a tanuló edzőjének előterjesztése (az 

előterjesztés tartalmazza az egész évi sporttevékenységet) alapján a tantestület 

szavazással dönt. 

A címet az általános iskolai évek alatt egy tanuló többször is elnyerheti. 

 

Jutalomkirándulás 

Az iskola által a tanév végén szervezett jutalom kiránduláson vehet részt az a tanuló, aki: 

● a tanév során a korábban említett 4 területből (szaktárgyi, kultúra, sport, közösségi) 

legalább háromban jeleskedett (ért el legalább körzeti eredményt, vagy végzett 

kiemelkedő közösségi munkát), vagy 

●  a 3 területből (szaktárgyi, kultúra, sport) ugyan csak két területen volt eredményes, de 

területenként minimum 2, legalább körzeti szintű eredménye volt. 
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8. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS 

ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

8.1 A fegyelmezési intézkedés alkalmazását kiváltó okok általános 

megfogalmazása 

Fegyelmezetlen magatartásával a tanuló nem hozhatja hátrányos helyzetbe sem tanárait, nevelőit, 

sem tanulótársait. Nem akadályozhatja osztályát, csoportját a tanulásban, az iskolai munkájában. 

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok 

teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, 

fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a 

tettarányos büntetés, a fokozatosság elve és a nevelő célzat érvényesül. 

8.2 A fegyelmi intézkedések formái, a fokozatok felsorolása, és a hozzátartozó 

feltételek konkrét megfogalmazása 

A fegyelmező intézkedések formái:  

● szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

● osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

● igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

● nevelőtestületi figyelmeztetés. 

1. Figyelmeztetés (szaktanári, osztályfőnöki) 

Annak adható, aki magatartásával zavarja az iskolai életet, a tanítási órák, foglalkozások 

rendjét, megszegi a házirendet, több alkalommal nem hozza el a felszerelését, öt alkalommal 

igazolatlanul elkésik az iskolából, tanítási órákról. A többszöri felszereléshiány 

következményéről a szaktanár a tanév elején írásban tájékoztatást ad, melynek tudomásul 

vételét a tanulók és szüleik aláírásukkal igazolnak. 

2. Intő  

Tett arányosan annak adható, aki szándékosan, vétkesen megszegi a házirendet, társai testi 

épségét magatartásával veszélyezteti. 

 

3. Osztályfőnöki megrovás  

Három intő után adható, vagy ha a tanuló a tanítási órák menetét szándékosan, súlyosan zavarja, 

ezzel veszélyezteti társai tanuláshoz való jogát.  
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4. Igazgatói figyelmeztető: szóbeli, írásbeli, intő és megrovás 

 

Annak adható, aki többszörösen vagy súlyosan, szándékosan, vétkesen szegi meg a házirend 

szabályait, az iskola területét tanítási idő alatt engedély nélkül elhagyja vagy eléri büntetésben 

ezt a fokozatot. 

 

5. Fegyelmi eljárás 

A fokozatoktól a szabályszegés mértékét figyelembe véve el lehet térni, megítélve a vétség 

súlyosságát.  A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozat megállapítása a 

cselekmény súlyosságának megfelelően történik.   

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

● fizikai bántalmazás (úgy, mint lökdösődés, verés, pofozás, fojtogatás, hajtépés, 

belerúgás,  

● érzelmi bántalmazás (úgy, mint megszégyenítés, sértegetés, kiközösítés, gúnynevek 

használata, kényszerítés, zsarolás, rosszindulatú pletykaterjesztés) 

● internetes bántalmazás iskolapolgárok között (úgy, mint online zaklatás, befeketítés, 

kizárás, személyiséglopás, kibeszélés, flaming, stb.) 

● szexuális zaklatás (úgy, mint szexuális tartalmú üzenetek, kompromittáló képek vagy 

videók, pletykák, álhírek megosztása) 

● egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása;  

● a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;  

● egymás emberi méltóságának megsértése. 

8.3 A fegyelmi eljárás 

Részletes szabályozását a Szervezeti-és Működési Szabályzat tartalmazza. 

8.4 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 
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A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival 

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

oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.  

Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági (mentők ill. családsegítő) 

bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani.  

Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.  

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményezhet a 

közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló 

ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit.  

A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója három fős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló 

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

vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi 

vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, 

hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség 

működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, 

pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos 

társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A 

vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, 

valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai 

közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 
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9. ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA, A SZÜLŐ 

RÉSZÉRŐLTÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA 

Intézményünkben bevezetésre került a Kréta elektronikus napló. Az iskola a szülőkkel az 

elektronikus naplón keresztül tartja a kapcsolatot. Gyermeke adataiba a szülő az online felületen 

az iskola által – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet. A szülő az e-naplón 

keresztül folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje gyermeke tanulmányi előmenetelét, 

tájékozódva magatartásáról és szorgalmáról. A Kréta szülői jogosultság technikai kérdéseivel 

(úgy, mint jelszóváltoztatás, belépéssel kapcsolatos információk) az iskolatitkárhoz 

fordulhatnak.  

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül 

teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői 

értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt. Az 

elektronikus napló bejegyzéseivel kapcsolatos problémákkal a szülők először a bejegyző 

szaktanárhoz/osztályfőnökhöz fordulhatnak.  

A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke tanulásával, továbbtanulásával kapcsolatos 

tájékoztató szülői értekezleteken részt vegyen, gyermeke beiskolázásával kapcsolatos jogait, 

lehetőségeit és kötelességeit ott megismerje.  

A szülőnek jogában áll tájékozódni az iskolában folyó egyéb tevékenységekről, 

rendezvényekről, lehetőségekről, érdekességekről az iskola honlapján keresztül.  

Szülői hozzáférés generálásának módja 

Az újonnan érkező tanulóknak, illetve más tanulóink számára - elvesztett / elfelejtett szülői 

felhasználó név vagy jelszó esetén - a szülő kérésére új hozzáférési kódot az iskolatitkártól lehet 

kérni – akár az osztályfőnökön keresztül közvetve, akár telefonon vagy emailen keresztül is. 

Tanulói hozzáférés generálásnak módja 

A fentiekhez hasonlóan a tanuló vagy szülő kérésére új hozzáférési kódot az iskolatitkártól lehet 

kérni.  

Magatartás és szorgalom értékelésének, szöveges értékelések, érdemjegyek és osztályzatok 

beírásának felelőse és határideje 

Az értékelések, érdemjegyek és osztályzatok beírásának felelőse az adott osztály osztályfőnöke. 

Az értékelések, érdemjegyek beírásának határideje az adott hónapot követő hónap hatodika 

(naplózárás). A félévi és év végi értékelések, osztályzatok beírásának határideje az osztályozó 

értekezletek időpontjának függvényében az adott tanévben kerül meghatározásra. Az 

elektronikus napló ellenőrzését az adott tagozat igazgatóhelyettese végzi minden hónapban.  
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Faliújság-bejegyzések – iskolai élettel kapcsolatos praktikus tájékoztatás – tartalma, felelőse, 

határideje 

A faliújság bejegyzéseket az intézmény vezetője és helyettesei tehetnek a tanulók, szülők 

tájékoztatásának céljából. Ezek tartalmáért, időben történő közzétételéért az intézmény vezetője 

felelős.  

Hiányzások igazolására vonatkozó tudnivalók (e-ügyintézés) 

A tanulók mulasztásainak igazolását a szülők papír alapon és az e-ügyintézésen keresztül 

elektronikusan is megtehetik. A felületen lehetőség van orvosi igazolás csatolására is.  

9.1. KRÉTA tudásbázis 

A KRÉTA Tudásbázis Portál célja, hogy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszer (továbbiakban KRÉTA) felhasználói (fenntartók, intézményvezetők, 

pedagógusok, tanulók, szülők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a KRÉTA valamint 

a KRÉTA rendszerhez kapcsolódó további szoftvermodulok használatához. 

A tudásbázisban megtalálhatók a KRÉTA rendszer valamennyi moduljának felhasználói 

kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, 

fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók, továbbá számos videó is segíti a 

felhasználókat. 

 

10. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA  

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 

alkotják.  

A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló 

vizsga) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola 

igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, és az érintett tanulók és szüleik 

tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően nyolc nappal.  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak 

megállapításához a házirend 2.7 alfejezetében felsorolt esetekben, vagy ha a tanórai 

foglalkozások alól felmentették (egyéni munkarend szerint tanuló).  
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10.1 Az osztályozó vizsga tantárgyai, tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei, a vizsgára jelentkezés 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyai: 

● 1-3. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 

● 4. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, 

angol vagy német nyelv. 

● 5. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, angol vagy német nyelv, 

matematika, történelem, természetismeret, informatika. 

● 6. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, angol vagy német nyelv, 

matematika, történelem, természetismeret, informatika, földrajz. 

● 7-8. évfolyamon: magyar nyelv és irodalom, angol vagy német nyelv, 

matematika, történelem, biológia és egészségtan, informatika, földrajz, fizika, 

kémia. 

Az osztályozó vizsgák követelményei megegyeznek a helyi tanterv adott évfolyamán, az adott 

tantárgyra vonatkozó követelményekkel. 

A vizsgára jelentkezni – az adott félév zárása előtti hónap utolsó munkanapjáig - az adott 

szaktanárnál, illetve az osztályfőnöknél lehet, aki erről tájékoztatja az illetékes 

igazgatóhelyettest, igazgatót. 

Az intézményvezető – a nevelőtestület határozata alapján – dönt a tanuló vizsgára bocsátásáról. 

Az intézmény a tanulót, illetve annak szüleit a vizsga időpontja előtt nyolc nappal írásban 

értesíti a vizsga időpontjáról, helyéről és annak témaköreiről, követelményeiről. 

Az osztályozó-, vagy javító vizsga időpontját és a bizottságok tagjait az igazgató jelöli ki. 

 

11. A TANKÖNYVELLÁTÁS ISKOLÁN BELÜLI SZABÁLYAI 

 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 

felelős.  
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Az iskolai tankönyveket az iskola a fenntartó egyetértésének beszerzését követően rendeli meg. 

Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére térítésmentesen biztosítsa a tankönyvhöz 

való hozzájutás lehetőségét.  

A tankönyvrendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai tankönyvellátás helyi rendjében az 

iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak feladatait, az iskolai 

tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit. 

Az iskola a tankönyveket a könyvtárellátótól a tanulók részére átveszi, majd a tankönyvellátás 

helyi rendjében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással 

kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés a 

nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből 

következik.  

Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állam által térítésmentesen biztosított 

tankönyveket – a munkafüzetek és az 1–2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével – az 

iskola könyvtári állománynyilvántartásába vegyék, az iskolai könyvtári állományban 

elkülönítetten kezeljék. Az iskolai házirend és az iskolai tankönyvellátás rendje által 

megállapított tankönyvellátási szabályok nem vonatkoznak a munkafüzetekre és az 1–2. 

évfolyamos tanulók tankönyveire. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket a 

pedagógus, a tanuló köteles az utolsó tanítási napon visszaszolgáltatni az intézmény 

könyvtárának. 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása.  

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek 

forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a 

tankönyvfogalmazótól átveszi.  

 

A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki:  

● a tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők. 

● a tankönyvellátásban közreműködők: igazgató, tankönyvfelelős, osztályfőnökök, 

szaktanárok. 
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A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a 

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét.  

Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Az ingyenes tankönyvhöz 

a tanulók kölcsönzés útján jutnak.  

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó 

tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a 

könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, 

megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem 

kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A 

tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát 

megtéríteni.  

A tanuló kötelessége, hogy az órára tankönyveit, füzeteit, valamint a tantárgy sajátosságainak 

megfelelő felszerelést magával hozza és előkészítse tanulói asztalára. A tanulónak felróható ok 

miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével 

megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.  
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12. A TANÍTÁSI ÓRÁK, FOGLALKOZÁSOK KÖZÖTTI SZÜNETEK, A 

FŐÉTKEZÉSRE BIZTOSÍTOTT HOSSZABB SZÜNET IDŐTARTAMA , 

A CSENGETÉSI REND 

12.1 A Csengetési rend 

 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA 

0. óra 7.15 -7.45 

Ráhangolódás 7:45-8:00 

1. óra 8.00- 8.45 

szünet 10 perc 

2. óra 8.55 - 9.40 

szünet 15 perc 

3. óra 9:55 - 10.40 

szünet 15 perc 

4. óra 10.55 - 11.40 

szünet 15 perc 

5. óra 11.55 - 12.35 

szünet 15 perc 

6. óra 12.50- 13.30 

szünet 30 perc 

AP foglalkozás 14:00 - 14.45 

szünet 15 perc 

„Te órád” 15:00-15:45 

szünet 15 perc 

Játék - strukturálatlan 

szabadidő, ügyelet 

15:45-17:00 

 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a Tolnay úti székhelyen a tanóra vége előtt 

5 perccel jelzőcsengetés hangzik el.  
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12.1 Hetesek és ügyeleti rendszer 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

● osztályonként két-két hetes heti váltásban,    

● folyosói és  

● udvari ügyeletesek.  

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A tanulói ügyeleteseket az osztályfőnök osztja be.  

A hetesek feladata:  

● Minden tanítási óra előtt a hiányzó tanulókról jelentést tesznek az órát tartó 

pedagógusnak.  

● Gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem 

szellőztetéséről és tisztaságáról.  

● Felügyelnek a tanteremben lévő táskákra, felszerelésekre, eszközökre.  

● Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, 

jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyosói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az 

iskolavezetésnek.  

●  A fegyelmezetlenül viselkedő tanulókat jelentik az ügyeletes nevelőnek, vagy a 

következő tanítási órát tartó pedagógusnak.  

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást 

büntetik. 

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és 

utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután 

a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá 

tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.  

A tanulói ügyelet a tanítás előtt 30 perccel kezdődik, az óraközi szünetekben, valamint az utolsó 

tanítási órát követően a lejelentkezésig, az ügyeleti munka értékeléséig tart. A tanulókat az 

ügyeleti feladatok ellátására az osztályfőnökök bízzák meg. Feladataikat az ügyeletes nevelők 

felügyeletével, ellenőrzésével hetenként váltásban végzik.  

Az ügyeletes tanulók kötelességei: 
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● a szolgálat megkezdésekor (730-kor) jelentkezniük kell az ügyeletes pedagógusnál, 

és végrehajtják annak utasításait; 

● felügyel a házirend betartására az ügyeleti területen (a kijelölt rész, udvar, aula, 

folyosó, stb.), a kapcsolódó tantermekben és mellékhelyiségekben; 

● figyelmezteti a rendbontó tanulót, a súlyosabb rendbontást és a rongálást jelenti az 

ügyeletes pedagógusnak. 

 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.  

12.2 A menzai étkeztetések ideje és rendje az ebédlőben (reggeli, ebéd) 

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt 

vehetik igénybe. 

Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - kötelező a kézmosás. Az ebédlőben 

önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak. Az étkezés 

befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell elhelyezni. 

Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező 

tisztaságára, rendjére. 
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13. AZ ISKOLAI TANULÓI MUNKAREND 

13.1 A tanulói munkarend, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

Az iskola nyitvatartási ideje: szorgalmi időszakban tanítási napokon 715-től 17 óráig.  

 

A foglalkozások védelme, a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem miatt a szülők 

gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérjék, és a tanítást követően ott várják meg őket. 

A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 10, illetve 15 perc. Indokolt esetben 

az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.  

A tanítási órák látogatására külön engedély nélkül, az érintett nevelővel történt előzetes 

egyeztetés után csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az 

igazgató, távollétében az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után 

már nem zavarhatók.  

A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel 

érkezzenek meg. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli 

esetben az iskola elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök, az 

igazgatóhelyettes vagy az igazgató engedélyével lehetséges.   

13.2 Udvari sorakozó kezdete 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük.  

A tanítás előtti gyülekező ideje és helye: 715-től 745-ig az udvaron. Rossz idő esetén a 

gyülekezés az ügyeletes nevelő utasítása alapján az alsóban a tantermekben, a felsőben az 

aulában történik. 

13.3 A napközis foglalkozásokról 

A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.  A foglalkozások 

rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményvezető hagy 

jóvá.    
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A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesülő 

tanulókat az ügyeletes nevelők fogadják, s felügyelik a rendet az ebédlőben és az előterekben. 

Utolsó tanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a további foglalkozásokon részt nem 

vevő tanulókat hazaengedik. Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a földszinti előtérben 

vagy az udvaron várják meg a foglalkozást tartó nevelőt. A napközis és tanulószobás tanulók a 

felső tagozaton 16 órakor, az alsó tagozaton legkésőbb 17 órakor hagyják el az iskola épületét. 

Egyéb más esetben tanuló csak írásos igazgatói engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az 

iskolából.    

Nevelői felügyelet nélkül az iskola épületében – sem a folyosókon, sem egyéb más 

helyiségekben – vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat. 

 

A délutáni (tanulószobai/ napközis) foglalkozások tanulási ideje 16 órakor fejeződik be. A 

pedagógus a tanulókat úgy engedi haza, hogy tanév elején a szülő nyilatkozik arról, hogy 

gyermeke 16 órakor, vagy más időpontban, egyedül vagy csak szülői felügyelettel mehet haza. 

A délutáni foglalkozás idején a tanulási idővel jelölt foglalkozások alatt a tanuló nem mehet 

haza, és a tanulási foglalkozás nem zavarható meg. A tanulási idő: 14 órától 15:30-ig tart.  

Fokozott segítséget nyújtunk valamennyi diákunknak a tanulásban, megtanítjuk őket a helyes 

időbeosztásra, az önállóságra. Annak érdekében, hogy a tanulási időben elvégezhessék a 

feladatuk nagy részét, a napközis nevelők, az osztálytanítók, a szaktanárok és a szülők szoros 

munkakapcsolatban állnak egymással. 

 

13.4 Az egyéni munkarenddel rendelkezők kötelezettségeiről és jogairól 

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítése alól.  

 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése 

céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.  

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól 

fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni 

munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek 

teljesítése alól sem.  
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Ezen időszak alatt: 

● a tanuló felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel;  

● a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), erre tekintettel egyéni 

munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek 

és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői 

véleményben foglaltak szerint az iskola köteles gondoskodni; 

● a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

● a tanuló az iskola igazgatójának előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

● a tanuló kérelemre, az iskola igazgatójának engedélyével felvehető a napközibe és a 

tanulószobai foglalkozásokra;  

● az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell 

értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában 

osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai 

programjában foglaltak szerint; 

● a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi 

minősítés az igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén 

ad számot tudásáról. 

13.5 A Házirend különös rendelkezései járványügyi készenlét idejére 

hagyományos munkarend mellett. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 46. § (1) bekezdés 

e.) és h.) pontjával összhangban:  

● A tanuló köteles az alapvető személyi higiénés szabályokat betartani. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot. 

● A köhögési etikett betartása mindenki számára kötelező: könyökhajlatba való köhögés, 

papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő 

szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítő használata.   
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● A közösségi terekben (folyosó, udvar, büfé, mosdók) védőmaszk használata mindenki 

számára kötelező, a tanórákon viselése lehetséges, de nem kötelező. A maszknak az orr- 

és szájnyílást egyaránt takarnia kell.  

● Tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem 

haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. 

A tanulók, a pedagógusok és a technikai személyzet számára az aktuálisan érvényes 

egészségügyi és járványügyi szabályok betartása kötelező. 

13.5 Hivatalos ügyek intézésének időpontjai 

Hivatalos ügyeket intézni munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 11:30-ig és 12:30-tól 

15:30-ig, pénteken 13:30-ig lehet. Az intézményvezetővel vagy helyettesével, illetve más 

pedagógusokkal történő személyes találkozó kérése előtt előzetes időpont egyeztetés 

szükséges.  

13.6 A hivatalos ügyek intézése a tanítási szünetekben, nyári szünetekben 

A tanítási szünetek időtartama alatt - halaszthatatlan ügyben - előzetes időpont egyeztetés után 

lehet személyesen ügyet intézni az intézményben. Időpontot egyeztetni iskolánk telefonos 

elérhetőségein, emailen vagy az elektronikus napló e-ügyintézés felületén keresztül lehet. Ezek 

az elérhetőségek intézményünk honlapján megtalálhatók.   

A nyári szünetben kéthetente szerdán tartunk ügyeletet iskolánk Tolnay úti székhelyén. 

 

13.7 Ügyfélfogadási időpontok 

Az intézményvezető, az igazgatóhelyettesek és a pedagógusok, valamint az iskolapszichológus 

fogadóórái minden tanítási év elején – a tanév helyi rendjének és órarendjének ismeretében - 

az iskola munkatervében kerülnek meghatározásra. Az iskola munkaterve minden tanítási év 

szeptember közepétől iskolánk honlapján elérhető.  
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14. AZ EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és 

szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb 

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

szól. Az egyéb foglalkozások között minimum 10 perc szünetet kell tartani. 

Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak 

szerint fejlesztő foglalkozásra vagy habilitációs / rehabilitációs órán való részvételre kötelezett, 

e foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai 

foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. 

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül 

bárki igénybe veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az 

iskola nevelői szobáiban minden tanév szeptemberében az igazgatóhelyettes teszi közzé. 

Intézményünkben az iskolapolgárok (diákok, szülők, pedagógusok) részére mind alsó- mind 

felső tagozatban iskolapszichológusi szolgáltatás érhető el. Az iskolapszichológusnál való 

megjelenést a szülő köteles biztosítani gyermeke számára.  

14.1 A Diákkörök létrehozásának rendje, működésének szabályzata 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek 

létrejöttét a nevelőtestület segíti. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti 

csoport. Jogosultak küldöttel képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A részletes 

szabályozást a Szervezeti-és Működési Szabályzat tartalmazza. 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

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

iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek 

figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján 

a nevelőtestület dönt. 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat – Inárcsi Diákközösség – 

(továbbiakban IDK) működik. A diákönkormányzat vezető szerve a Diákközgyűlés, amelyen a 

tanulói közösségeket az osztályok titkárai, az osztályok időszakos küldöttei és a diákkörök 

küldöttei képviselik.  
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A közgyűlés választja saját vezetőségét. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, 

felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat 

javaslatára az intézményvezető bíz meg legfeljebb ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol: 

● saját működéséről; 

● a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról; 

● hatáskörei gyakorlásáról; 

● egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Minimális létszáma 8 fő.  

Ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét: 

● az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

● a házirend elfogadása előtt. 

A fenntartó a köznevelési törvény 83. §. (3) bekezdésében felsorolt döntések előtt kötelezően 

kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzattal rendelkezik. 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. 

14.2 Nem rendszeres elfoglaltságok rendje 

Iskolai rendezvények 

Az osztályközösségek, az egyes tagozatok a tanítási év során, több tanórán kívüli foglalkozáson 

vehetnek részt. Ezek lehetnek kirándulások, múzeum-, színház-, mozilátogatások, 

jutalomkirándulás.  

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

programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük.  

A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak 

elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy 

fegyelmi büntetésben részesíthető. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli 

rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, 

alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa 

rendben. 

Az iskolán kívüli rendezvényekről, a program helyszínéről és időpontjáról a tanulót és szülőjét 

/ gondviselőjét a program szervezője tájékoztatja az elektronikus naplón keresztül.  
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15. TANTÁRGYVÁLASZTÁS 

Az iskola igazgatója minden tanév májusban az osztályfőnökök közreműködésével papír alapú 

tájékoztatón vagy az elektronikus naplón keresztül értesíti a szülőket és a tanulókat a következő 

tanévben választható tantárgyakról.  

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött 

tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az 

időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és 

erkölcstan vagy a kötelező etika órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A 

tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti egy alkalommal 

– biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 

16. AZ ISKOLA HELYISÉGEI HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

16.1 A tantermek használatának szabályai 

Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény 

berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is 

figyelmeztetni. 

Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, 

saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.  

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az 

órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével 

lehet belépni.  

Kicsengetés után az óraközi szünetekben - a tízórai szünet kivételével - a tanteremben csak a 

hetesek maradhatnak.  

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a 

szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók 

rendben hagyják el.  

Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a tanulók nem tartózkodhatnak az 

iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet.  
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Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben azokat elvinni az 

intézményvezető vagy helyettese engedélyével lehet   

 Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes engedélyével tartózkodhat. 

Telefon és egyéb elektronikai eszközhasználat szabályozása: az iskola épületében bármilyen 

telefon, vagy egyéb ilyen jellegű technikai eszköz használata tilos. Fokozott tilalom alá esik: 

kép-és hangfelvételek készítése engedély nélkül bármilyen tanítási órán, foglalkozáson, 

szünetekben, s ezek egyéb portálokon történő elhelyezése, bárminemű továbbadása. (Mivel ez 

a cselekedet személyiségi jogokat sért, büntetőjogi következményei lehetnek.)  

A mobiltelefonokért, valamint az iskolában nem kötelezően használatos tárgyakért (eltűnés 

esetén) az iskola nem tud felelősséget vállalni.  

A kerékpárral, illetve rollerrel érkezők a kerékpárt, rollert az iskola területén nem használhatják, 

csak tolhatják, majd elhelyezhetik a kerékpár-tárolóban, szekrényükben. Kivétel: az erre kijelölt 

sportesemények, tanítási órák, ahol azokat a nevelők engedélyével és felügyelete mellett 

használhatják. 

16.2 A tanulók általános jogai 

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen 

tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális 

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

munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett 

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

azonban már a beíratást követően megilletik a tanulót. 

Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és 

felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola 

nyitva tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz 

az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a 

tanulók csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során 

minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és vagyonvédelmi 

előírásokat.  
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Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, 

ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség 

teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti 

meg.  

16.3 A tanulók kötelességei 

A tanítási órákon minden tanuló kötelessége, hogy: 

● előkészítse az órához szükséges tanfelszereléseket; 

● figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan vegyen részt a tanórák munkájában, 

teljesítse feladatait; 

● jelentkezéssel jelezze, ha szólni kíván, és csak felszólításra feleljen; 

● ülésrendje szerinti helyén tartózkodjon, az egyes órák, foglalkozások, illetve a tanítás 

végén tisztaságot, és rendet hagyjon maga után. 

A tanuló és felszerelése mindig legyen tiszta, gondozott!   

A tanuló a tanórán nem rágózhat, ételt, italt engedély nélkül nem fogyaszthat! 

A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi 

élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját 

környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, 

tanítási órák előkészítése.  

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

tiszteletnek, a szeretetnek és a mértéktartásnak. Kerülni kell a tettleges durvaságot, az alantas 

és trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, mely a közösség tagjait zavarja, 

megbotránkoztatja, sérti, vagy lelki sérülést okoz. 

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

tanárát és dolgozóját, az épületen belül minden felnőttet. 

Öltözködés, küllem: 

A hétköznapi ruházatban a tisztaság, a mértékletesség, a célszerűség és az egyszerűség legyen 

a mérvadó. Tilos a hivalkodó, a feltűnő és a hiányos öltözék. 

Tanítási időben a díszítő- és szépítőszerek kirívó használata nem megengedett. 
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Az iskolai ünnepélyeken a lányoknak fehér blúz és sötét alj vagy nadrág, a fiúknak fehér ing és 

sötét nadrág viselete kötelező.  

 

16.4 Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban 

bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve, ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az 

osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A 

megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).  

Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének 

jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan 

alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre 

és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, 

illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot zárható szekrénybe helyezi el, és 

haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor 

veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.  

Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, 

szeszes italt fogyasztani tilos.  

Tanítási időben és iskolai rendezvények alatt okostelefon, tablet és bármilyen más, a tanítás-

tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos. Kivételt képez ez alól, ha a 

pedagógus az eszköz használatára engedélyt ad. 

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: szúró- és vágóeszközök, gyufa, öngyújtó, 

napraforgómag, tökmag, nyalóka, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer… illetve 

minden olyan anyag vagy eszköz, melynek behozatalát a nevelők megtiltják.  

A tanulók biztonsága érdekében a tanulókon és az intézmény dolgozóin kívül más személyek 

csak külön engedéllyel vagy meghívóval léphetnek be az iskola területére.  A gyermekeikkel 

érkező szülők / hozzátartozók az iskola Fekiács utcai telephelyén a kapuig, a Tolnay úti 

székhelyen a bejáratig kísérhetik gyermekeiket. Ebéd vagy a napközi és más egyéb 

foglalkozások után a kísérő szülők az arra kijelölt helyen várakozhatnak.  A pedagógus 

kollégákkal a tanév elején megjelölt fórumokon (szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok), 

illetve előzetes telefonos egyeztetés alapján találkozhatnak személyesen az intézményben. 
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Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. 

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg 

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás 

napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, 

b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén 

az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján 

érvényes rendelkezések szerint megállapított - öthavi összegét.  

16.5 A számítógépterem használati rendje 

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 

tartózkodhatnak. Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal 

jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz 

szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése és a magánjellegű internethasználat és 

saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos, kivéve, ha a pedagógus erre 

engedélyt ad. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs 

állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell tartani a vírusok 

elleni védekezés általános szabályait. 

A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A 

számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg 

kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. 

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki 

köteles betartani.  

16.6 A tornaterem használati rendje 

A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével 

használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők. 

E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a 

testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.  
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A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal 

hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes 

időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett, a 

részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az 

iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelőnek. 

Esetenkénti felmentést a testnevelő adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos javaslata 

alapján. A testnevelés órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az 

öltözőket, csak ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve 

várják a tanárt. Az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat.   

Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti 

szünetben a testnevelő gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozók rendjéért és tisztaságáért a 

tanulók felelősek. 

A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat. 

Baleset esetén a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

16.7 Védő, óvó intézkedések. A pedagógus által iskolai tanórákra bevitt, 

általa használt, készített pedagógiai eszközökre vonatkozó védő-óvó 

előírások. 

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során 

fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az 

osztályfőnökök a naplóban rögzítik. Ezen kívül fizika, kémia, számítástechnika, testnevelés 

tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal 

igazolnak.  

Intézményünkben a tanulók testi épségét veszélyeztető - pedagógus által készített, használt - 

fizikai eszközök bevitele - nem jellemző, emiatt külön szabályozást nem igényel. 

A pedagógusok által használt digitális tananyag tartalmak használatakor fontos kritérium, hogy 

azok a tanulók életkori sajátosságainak megfeleljenek. 

A gyermekek, tanulók részére vásárolt eszközöknek és felszereléseknek igazodniuk kell a 

gyermekek, tanulók testméretéhez. Ha az eszközöket, felszereléseket létszám 

figyelembevételével kell beszerezni, az adott eszközből, felszerelésből annyi szükséges, hogy 

minden egyidejűleg jelen lévő gyermek, munkát végző felnőtt igényét egyidejűleg teljesíteni 

lehessen. 
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A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség 

van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, 

számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak 

megfelelően használhatják a tanulók, amelynek betartása minden diák számára kötelező.  

Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű 

egészségfejlesztési programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell 

értelmezni és alkalmazni. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza. 

16.8 A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és 

egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára 

audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt egyéb digitális eszközök és az 

iskolai munkát zavaró applikációk használata tilos.  

 

Tanulóink a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, 

laptop, audioeszközök) tanítási órán kizárólag a pedagógus kérésére, engedélyével, az iskola 

tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket pedig a pedagógus jelenlétében és 

irányításával, az általa megadott keretek között használhatják. 

Az intézményi élethez, az oktatási-nevelési tevékenységhez nem kapcsolódó, ahhoz nem 

tartozó, műszaki eszközöket (bluetooth hangszóró, stb.) a tanuló az intézmény területére ne 

hozzon és ne használjon, azokért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. Digitális 

eszközöket az iskola elektromos hálózatán nem lehet tölteni. 

A tanulónak tilos az iskolában hang- vagy képfelvételt készíteni. Iskolánkban, illetve az iskola 

által szervezett rendezvényeken, egyénekről készített kép és hangfelvételek csak az érintett 

tudtával és írásbeli hozzájárulásával készíthetők és kezelhetők. E szabály megsértését, a 

házirend súlyos megszegésének tekintjük.  

A tanulók az infokommunikációs eszközöket tanítási órán a táskában, csak kikapcsolt 

állapotban tarthatják maguknál. A ki nem kapcsolt mobiltelefont a pedagógus kérésére a tanuló 

köteles azt átadni, kikapcsolni. Amennyiben a tanuló mobiltelefonjával, ill. más digitális IKT 

eszközzel megzavarja a tanóra vagy egyéb iskolai foglalkozás rendjét, szaktanári 

figyelmeztetésben részesülhet.  
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Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a 

pedagógus kifejezett utasítására, jelenlétében és irányításával használhatják. 

  



45 

 

17. A KÖRNYEZETTUDATOS HASZNÁLATRA ÉS AZ EGÉSZSÉGES 

ÉLETMÓDRA VONATKOZÓ –AZ INTÉZMÉNYBEN MINDENKI 

SZÁMÁRA KÖTELEZŐ – SZABÁLYOK MEGHATÁROZÁSA 

Környezettudatos használat: 

Az iskola területén környezettudatos magatartást kell gyakorolni, ügyelni a tisztaságra, 

óvni a növényeket az iskola épületében és az iskola udvarán egyaránt.  A szelektív 

hulladékgyűjtés szabályait betartva kell a hulladékokat elhelyezni a megfelelő helyre. Pl. 

műanyag poharak, használt elem, stb. 

Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen 

programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak. 

Egészséges életmód: 

Az egészséges életmódra nevelés nem csak a betegségek megelőzésének módjára tanít, 

hanem az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való 

tiszteletére is nevel. Feladatunk felkészíteni tanulóinkat arra, hogy önálló, felnőtt életükben 

legyenek képesek életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt 

kialakítani, konfliktusokat megoldani. 

Az iskola kiemelt figyelmet fordít: 

● az egészséges táplálkozásra 

● a mindennapos testnevelésre, testmozgásra 

● a testi és lelki egészség fejlesztése, megelőzésére 

● a bántalmazás megelőzésére 

● a baleset-megelőzésre 

● a személyi higiéniára 

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori 

sajátosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a 

nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek biztosításában. Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell 

fektetni az egészséges táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati 

megvalósítására. 

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

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

követően legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni. 
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Az egészséges életmódra nevelés érdekében fontosnak tartjuk pozitív életmódminták 

megismerését és alkalmazását, a harmonikus személyiség értékként való tiszteletét. 

Napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén az óraközi szüneteket a tanulók a pedagógusok 

felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés keretében töltik el. 

A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és 

a sportlétesítmények használatát. Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a 

pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és 

lebonyolítani. 

A tanulók egészségének megőrzésével és az egészséges iskolai környezet kialakításával 

kapcsolatos feladatok végrehajtásában részt vesz az iskolaorvos, a védőnő, az 

iskolapszichológus és az iskolai szociális munkás is. Az egészséges életmódra vonatkozó 

támogató intézményi munkarendben és házirendben előírt szabályok betartása az intézményben 

mindenki számára kötelező. 

18. PEDAGÓGIAI PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ ISKOLÁN KÍVÜLI 

RENDEZVÉNYEK 

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt 

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

eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi. 

Az elvárt tanulói magatartás a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényekre is érvényes.  

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető 

tanárnak. 

A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható 

szülői kérésen alapuló – esetben lehet megengedni azt, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az 

iskola más tanórai foglalkozásán vegyen részt.  

19. AZ ISKOLA FELVÉTELI KÖTELEZETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS 

EGYÉB SZABÁLYOK  

 

A tankötelezettség teljesítésének megkezdése, az általános iskolai, alapfokú művészeti iskolai 

felvétel, a tanulói jogviszony keletkezéséről a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet -22. és 23-

as pontja rendelkezik.  
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Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről 

a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon. 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett 

időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első 

évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést 

hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a 

kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői 

bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig 

köteles beíratni a kijelölt iskolába. 

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

teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a 

jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló 

tájékoztatót 15 nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első 

napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található.  

Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány 

miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra 

a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az igazgató által kijelölt 

három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak 

eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.  

A 8. osztályos szülőket a Köznevelési törvény szerint kötelező tájékoztatni az adott tanévben 

október 31-ig a tovább tanulással kapcsolatos határidőkről, a pályaválasztással kapcsolatos 

valamennyi aktuális kérdésről, a kapott értesítések alapján. A tájékoztatás módja az iskolában 

megszokott módon történik, az osztályfőnökök által. 

20. A Komplex Alapprogram bevezetésével kapcsolatos változásokról 

 

A Komplex Alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások szervezésére 

kerül sor:  
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Alprogrami foglalkozások:  

Osztályonként minden alprogram heti egy órában a délutáni alprogrami foglalkozások 

(Testmozgásalapú alprogram [TA], Művészetalapú alprogram [MA], Digitális alapú 

alprogram [DA], Logikaalapú alprogram [LA], Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA]) kerül 

bevezetésre. 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez 

igazított, szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 órában ajánlott.  

A „Te órád” a diák által szabadon választható, a tanuló érdeklődéséhez, az és az iskola 

lehetőségéhez igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, 

felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, 

korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. szervezett is.  

A mindennapos testnevelés kapcsán a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak 

megvalósításával az iskolai sportkör (3 + 2 óra rendszerű) is gazdagítható, megvalósítható. 

2013. 09.01-től az egyéb foglalkozások kötelezően 16:15 óráig tartanak. Ettől eltérni a szülő 

írásbeli kérésére igazgatói engedéllyel lehet. 

A felvétel szempontjai:  

Jelentkezés: írásban, a megelőző tanévben május hónapban (előzetes igény) történik. 2013. 

09.01-től az egyéb foglalkozások kötelezően 16. 00 óráig tartanak. Ettől eltérni a szülő 

írásbeli kérésére igazgatói engedéllyel lehet. 

Tanulószoba: 

A tanulószoba esetenként 11:45-től, de minden nap 12:40 órától és 13:35 órától 16.00 

(16:15) óráig tart. Ez idő alatt az egy óra kötelező tanulási időt „Te órád” be kell tartani. A 

tanulószoba kezdete és a tanítási óra befejezése közötti időszakban a tanulószobás tanulók 

meghatározott nevelőnél jelentkeznek. A folyosókon és az épületen kívül engedély és 

felügyelet nélkül nem tölthetik az időt. A tanulószobai és napközi otthoni idő alatt minden, 

az iskola általános rendjére vonatkozó szabály érvényes. 

Alprogrami foglalkozásokra, napközire és a tanulószobára vonatkozó további szabályok: 

1. Szülői igény esetén a napköziben az iskola a tanulók számára 16.15 óra és 17.00 óra 

között felügyeletet biztosít. 

2. Az alprogrami foglalkozásokról, napközis és a tanulószobai foglalkozásról való 

hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 
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3. A tanuló az alprogrami foglalkozásokról, napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról 

csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben 

- szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az szaktanár, osztályfőnök, igazgató 

vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

 

Szakkörök / „Te órád” 

A különféle szakkörök/„Te órád” működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök/„Te órád” jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök/„Te órád” indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembevételével ˇ- az iskola igazgatója dönt. Szakkör vezetését - az igazgató 

beleegyezésével - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 
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20.1 A Komplex Alapprogram minta-hetirendje a Pedagógiai Program 

alapján 

 

                                                 
1 Ha a tanulók órarendje engedi, az 5. illetve 6. tanítási óra ideje alatt étkeznek 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

7.45− 

8.00 
Ráhangolódás  Ráhangolódás  Ráhangolódás 

8.00−8.45 Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra 

8.55-9.40 Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra 

9.40−9:55 15 perces  szünet 

9:55−10.40 Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra 

10.55−11.40 Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra 

11.55−12.35 Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra Tantervi óra 

12:35-12:50 Ebédszünet1 

12:50-13:30 

Tantervi 

óra/Játék-

szabadidő 

Tantervi 

óra/Játék-

szabadidő 

Tantervi 

óra/Játék-

szabadidő 

Tantervi 

óra/Játék-

szabadidő 

Tantervi 

óra/Játék-

szabadidő 

14:00-14:45 AP-foglakozás 
AP-

foglalkozás 

AP-

foglalkozás 

AP-

foglalkozás 

AP-

foglalkozás 

15:00-15:45 „Te órád” 
Szabad 

időkeret 
„Te órád” 

Szabad 

időkeret 
„Te órád” 

15:45-17:00 
Szabad időkeret Szabad 

időkeret 

Szabad 

időkeret 

Szabad 

időkeret 

Szabad 

időkeret 
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21. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

21.1. Legitimációs nyilatkozatok 

 

Az intézményi tanács nyilatkozata 

A házirendet az intézményi tanács ......... év .................. hó......... napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen 

 

házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

az intézményi tanács elnöke 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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A nevelőtestület nyilatkozata 

A házirendet az intézmény nevelőtestülete ………. év ……… hó ……. napján tartott 

értekezletén elfogadta. 

 

 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 

 

 

 

A diákönkormányzat nyilatkozata 

A házirendet az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó......... napján tartott 

ülésén megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát 

jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

diákönkormányzat vezetője 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.)  
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A szülői közösség nyilatkozata 

A házirendet az intézmény szülői közössége ......... év .................. hó......... napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői közösség véleményezési jogát jelen 

házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

a szülői közösség vezetője 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Fenntartói nyilatkozat 

Jelen házirenddel kapcsolatban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § 

(4) bekezdése értelmében - a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések 

vonatkozásában a Monori Tankerületi Központ, mint az intézmény fenntartója egyetértési 

jogkört gyakorolt. Aláírásommal tanúsítom, hogy a fenntartó döntésre jogosult vezetője a 

házirend fenti rendelkezéseivel egyetért, azokat jóváhagyja.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

 fenntartó képviselője 

 








