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I. Az intézmény adatai 

Intézmény neve: Taszári Körzeti Általános Iskola 

Címe: 7261 Taszár Vörösmarty u. 4. 

OM azonosító: 034058 

Bélyegző lenyomat  

II. Alapelvek 

1. Törvényi háttér 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai (Nkt.) Az emberi 

erőforrás miniszterének 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmé-

nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (R.) 229/2012. 

Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (R2.). 

A házirend a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény felhatalmazása alapján megalkotott 

belső intézményi jogi norma, önálló iskolai jogforrás. 

A módosított házirend az elfogadás napján lép életbe. 

2. A házirend célja 

A köznevelésről szóló törvényben meghatározott jogok és kötelességek gyakorlása, az is-

kolai munkarendre vonatkozó rendelkezések meghatározása. Továbbá önálló, a tanulói 

jogviszonyból eredő, ahhoz kapcsolódó jogok és kötelességek meghatározása.  

A házirend jogszabályként funkcionál. 

3. A házirend hatálya 

a. Személyi hatálya kiterjed 

- az iskola tanulóira, 

- az iskola nevelőire és alkalmazottaira, 

- a szülőkre, 

- azokra a természetes, vagy jogi személyekre, akik az iskolával szerződéses 

jogviszonyban állnak 
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b. Területi hatálya kiterjed 

- az iskola területére 

- az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre 

- az iskolán kívüli, - de az iskola által szervezett rendezvényekre  

- az iskolai rendezvényekre, sportversenyekre  

c. Időbeli hatálya 

- a tanuló iskolába történő belépésétől az intézmény jogszerű elhagyásáig 

terjedő időben;  

- a pedagógiai program részeként meghatározott kötelező, iskolán kívül tar-

tott foglalkozások, programok ideje alatt.  

4. A házirend nyilvánossága 

 A házirend tervezetet elfogadása előtt a tanulók, szülők, pedagógusok számára 

nyilvánossá kell tenni az iskolai hirdetőtáblákon. 

 A házirend elfogadása után a végleges változatot minden osztályteremben hirde-

tőtáblán kötelező kifüggeszteni. 

 A tantestület munkaértekezleten köteles a házirend elfogadását megtárgyalni. 

 Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek ismertetni és 

feldolgoztatni tanítványaikkal a házirend szövegét, annak rendelkezéseit. 

 A diákok aláírásukkal jelzik az abban foglaltak megértését, tudomásul vételét. 

 Minden pedagógus kötelessége a házirend ismertetésén túl az értelmezéshez való 

segítségnyújtás is. 

 A házirend szabályait meg kell ismerteni: 

- a szülőkkel szülői értekezleten, 

- a szülői szervezet választott vezetőit a szülői munkaközösség vezetői ér-

tekezleten, 

- a dolgozókat munkaértekezleten. 

 A szülők, a házirendben foglaltak tudomásul vételét az első szülői értekezleten, a 

tanulók az osztályfőnök ismertetése után aláírásukkal fejezik ki.  

 Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnök-

nek osztályfőnöki órán tájékoztatnia kell a tanulókat, szülőket és a dolgozókat a 

fent említett fórumokon. 
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 A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

- hirdető táblán, 

- az igazgatói irodában,  

- a tanáriban,  

- a diákönkormányzatot segítő pedagógusnál, 

- a tantermekben. 

 A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, az igaz-

gatóhelyettestől, valamint az osztályfőnököktől: 

- a fogadóórán 

- illetve előre egyeztetett időpontban. 

 A Házirend érvényes az elfogadása napjától visszavonásig, illetve módosításig.  

III. A tájékoztatás formái 

1. A tanulók tájékoztatása 

 A tanulók rendszeres tájékoztatásának lehetőségei: 

- tanórákon, 

- osztályfőnöki órákon, 

- hirdetőtáblákon, 

- DÖK- infón, 

- iskolagyűléseken, 

- e-faliújságon. 

 A tanulók véleménynyilvánításának lehetőségei: 

- osztályfőnöki órán, 

- tanórán kívül, az érintett szaktanárral történő megbeszélésen, 

- a DÖK gyűlésein. 
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2. A szülők tájékoztatása 

 A szülő (gondviselő) tájékoztatása: 

- évente három szülői értekezlet, 

- szaktanárok, tanárok kéthavonta egyéni fogadóórát tartanak, 

- ha szükséges igazgatói levélben, 

- telefonos megkeresés útján, 

- családlátogatás során. 

 Tanári fogadóórák: 

- Az intézmény valamennyi pedagógusa 2 havonta egy fogadóórát tart.  

- A fogadóórák előre meghatározott időpontban 60 perc időtartamúak.  

- A fogadóórák időpontja a gyermek elektronikus ellenőrzőjében megta-

lálható az elektronikus ellenőrző fogadó óra menü pontjában. 

 A szülők írásbeli tájékoztatása 

A szülőt tájékoztatni kell: 

- a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi eredményéről, 

- súlyos fegyelmi vétsége esetén, 

- a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról, 

- más fontos eseményekről lehetőleg legalább három munkanappal az ese-

mény előtt. 

Ennek eszköze az e-ellenőrző, faliújság, esetleg hivatalos levél. 

IV. A tanulók jogai 

A tanulók jogait a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 46.§-a tartalmazza.  

1. Jogok 

Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeit figyelembe véve a fent nevezett törvény 2.§(1) bekezdésében 

meghatározott jogát szabadon érvényesítve tovább tanuljon, továbbá alapfokú művé-

szetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. 

 A tanulóknak joguk van az iskolába biztonságosan és egészséges környezetben te-

vékenykedni.  

 A tanuló joga, hogy napközi-otthonos, ill. tanulószobai ellátásban részesüljön. 
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 A tanuló joga, hogy részt vegyen a tanév elején meghirdetett szakköri és diáksport-

köri foglalkozásokon. 

 Minden tanulónak joga van részt venni a meghirdetett iskolai sportfoglalkozáso-

kon. Az iskolai sportfelszereléseket minden tanuló használhatja, de csak tanári fel-

ügyelet mellett. A tornateremből és a szertárból sportfelszerelést csak tanári en-

gedéllyel szabad kihozni. 

 A tanulók képességeiknek, adottságaiknak és érdeklődésüknek megfelelő szakkö-

rökbe jelentkezhetnek, amelyet az első rendkívüli osztályfőnöki órán jeleznek az 

osztályfőnöküknek. 

 A tanuló joga, hogy az iskolai könyvtárt - a könyvtári szabályzatot betartva - igénye 

szerint használja.  

 A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskolai rendezvényeken, s azok keretében az 

iskola helyiségeit, felszereléseit, udvarát használja. 

 A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskolai diákönkormányzat munkájában, meg-

választhatja a DÖK vezető tisztségviselőit, és hogy diák-önkormányzati tisztségvi-

selő legyen. 

 A tanuló joga, hogy - az emberi méltóság tiszteletben tartásával – véleményt nyil-

vánítson az iskola működésével kapcsolatos kérdésekről osztályfőnöki órákon, di-

ákparlamenten.  

 A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon az iskola tanáraitól a személyét és tanul-

mányait érintő kérdésekben.  

 A tanulóknak joguk van észrevételeikkel, kérdéseikkel, kéréseikkel elsősorban 

osztályfőnöküket, a GYIV-felelőst, az iskola igazgatóhelyettesét, végső esetben az 

iskola igazgatóját felkeresni az óraközi szünetekben, vagy délután a tanítás befe-

jeztével. Felmerülő problémáikra, észrevételeikre legkésőbb 15 napon belül vá-

laszt kell kapniuk.  

 Az iskolában a területileg illetékes egyház által szervezett hit- és vallásoktatáson a 

tanulók előzetes jelentkezés alapján vesznek részt. 

 Egy tanítási napon egyetlen osztály sem kötelezhető két dolgozatnál több megírá-

sára. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amelyet a tanulók 

30 percnél hosszabb ideig írnak. 
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 A pedagógus dolgozatírási szándékát köteles időben előre jelezni az elektronikus 

ellenőrző számonkérés menü pontjában. (A heti 1 órás tantárgyaknál egy héttel 

előtte.) 

 A tanuló joga – hogy tartós hiányzás esetén- időt kapjon a felkészülésre, pótlásra. 

 A hiányzás utáni tananyagpótlás módját a tanév elején minden tantárgyra vonat-

kozóan – a tantárgy sajátosságait figyelembe véve – a szaktanárnak a diákokkal 

ismertetni kell. 

 Témazáró dolgozatot a hiányzó tanuló - szaktanárával megbeszélve - 2 héten belül 

megírhatja. 

 A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított két héten belül (a szü-

netek ideje nem számítható bele) kijavítva és értékelve megtekinthesse, a téma-

záró dolgozatok kivételével dolgozatait hazavihesse. 

 A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat fogadó órákon, azon kívül a pedagó-

gussal egyeztetve megtekinthesse. 

Ha a tanuló jogai sérülnek, a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indíthat, to-

vábbá jogorvoslatot kérhet. 

/A szülők és a pedagógusok jogai és kötelességei a 2. számú mellékletben olvashatók./ 

2. Jogorvoslat 

 A Taszári Körzeti Általános Iskolában minden tanulót, akit jogsérelem ér, megillet 

a jogorvoslat joga.  

 A jogorvoslat esetén is javasolt betartani fokozatosság elvét, azaz, hogy jogsérelem 

esetén a diák, a sérelem orvoslását elsősorban a jogsértőtől kérheti. Amennyiben 

a jogsértő, a jogsértő magatartását nem orvosolja, a tanulónak lehetősége van fel-

sőbb szinttől kérni jogorvoslatot. 

 Jogorvoslat során javasolt intézkedési szintek:  

- jogsértő (pl. szaktanár)  

- osztályfőnök 

- igazgatóhelyettes 

- igazgató.  

 A jogorvoslatba a diák bármely szinten bevonhatja a diákönkormányzatot.  

A jogorvoslati eljárás részletes szabályozását a Nkt. 46. §. (3) h. tartalmazza. 
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A tanulók kötelességei 

A tanulók kötelességeit a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 46. §-a tartalmazza. 

 A tanuló köteles rendszeresen iskolába járni, felszerelését az órarendnek megfele-

lően magával hozni, az óratervi tanórákon, ill. az év elején választott tanórán kívüli 

foglalkozásokon pontosan megjelenni. 

 A bejáró tanulók tanúsítsanak kulturált viselkedést az igénybe vett közlekedési 

eszközön (iskolabusz). 

 A felszerelés hiánya beleszámít a havi szorgalom értékelésébe. A felszerelés hiánya 

nem mentesít a számonkérés alól. 

 A tanuló köteles eleget tenni - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, 

képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségének. 

 Kötelessége betartani a napközi és tanulószoba rendjét. Ha a tanuló magatartásá-

val oly mértékben zavarja a tanulószobai munkát, hogy társai nem tudnak tanulni, 

a csoportból eltanácsolható. 

 A tanuló köteles az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartani. Az illemnek és a jó ízlésnek megfelelően 

öltözködni. Ugyanez vonatkozik a tanórán kívüli egyéb rendezvényekre is. 

 Minden diák köteles a napi tanítási rendnek megfelelő taneszközöket, felszerelést, 

öltözéket (tankönyv, füzet, írószer, testnevelés felszerelés stb.) az iskolába magá-

val hozni, a tanóra kezdetére előkészíteni, magára ölteni. 

 A tanítási órákon a tanuló kötelessége, hogy fegyelmezetten viselkedjen és a peda-

gógus utasításai alapján végezze az órai feladatokat. 

 A tanuló köteles a tanórákra felkészülni. 

 A tanuló köteles az iskolába érkezéstől a távozásáig mobileszközét (telefon, okos-

óra, tablet, stb.) kikapcsolni, és a táskájába tenni. Ha a mobileszköz órán megszólal, 

a tanár elveszi, óra végén visszaadja. Ismétlődő előfordulás esetén a különböző fe-

gyelmezési fokozatokat kell alkalmazni. 

 A tanuló köteles az iskola épületét megóvni, felszerelését és az oktatás során hasz-

nált eszközöket rendeltetésének megfelelően használni. Az iskola egyes helyiségeit 

rendeltetés szerint használhatja. 



    10 

 A szándékosan okozott kárért a tanuló szülője (gondviselője) anyagi felelősséggel 

tartozik. 

 Köteles segítséget nyújtani iskolatársainak az értéktárgyak megőrzésében, az el-

hagyott tárgyakat pedig leadni a tanári szobában. 

 A tanuló kötelessége az iskolai ünnepélyeken megjelenni. Az alkalomhoz illő ün-

nepi öltözék: fehér ing, vagy blúz, sötét alj, vagy nadrág. 

 A tanuló kötelessége óvni saját és társai testi épségét, egészségét. Haladéktalanul 

jelentenie kell a felügyeletet ellátó tanárnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját 

magát, társait vagy az iskola alkalmazottait veszélyeztető állapotot, tevékenységet, 

vagy balesetet észlel. Köteles azonnal jelenteni a felügyeletet ellátó tanárnak, ha 

megsérült. 

 A tanuló köteles az iskolán kívül szervezett rendezvények ideje alatt a házirend 

előírásait és a felügyeletet ellátó tanár utasításait betartani. 

 Vonatkozik ez az iskola épületén kívül szervezett színház, kirándulás, uszoda, jég-

csarnok, tanulmányi versenyek, múzeumlátogatás, erdei iskola, táborok stb. ren-

dezvényeire és az oda- és visszautazásra is. 

 A tanuló kötelessége közreműködni saját környezetének, és az általa alkalmazott 

eszközöknek rendben tartásában: 

- a tanítási órák és az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

- technika órák végén a használt munkaeszközök rendbetételében, 

- utolsó tanítási órák végén a székek felrakásában, 

- szándékos rongálás, vagy szemetelés alkalmával az eredeti állapot hely-

reállításában, 

- a rendezvények után az elpakolásban (ez nem vonatkozik a takarításra, 

csak a pakolásra). 

 Minden tanév első tanítási napján köteles részt venni a tűz és balesetvédelmi ok-

tatáson, köteles megismerni az épület kiürítési tervét. 

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

getés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint 

az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 

TILOS 
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 Engedély nélküli hangfelvétel, fotó, videó készítése, internetes közösségi oldalakon 

való megjelenítése személyiségi jogokat sért, ezért tilos! Ezért a vétségért a tanuló 

magatartása az adott hónapban nem lehet változónál (3) jobb. 

 Szigorúan tilos az iskolatársak és az iskola dolgozóinak tulajdonához engedély nél-

kül hozzányúlni, azt elvenni! A lopás fegyelmi vétség, a tanuló magatartásának mi-

nősítése az adott hónapban rossz (2). 

 Az iskolában az erőszak minden formája (trágárság, durvaság) tilos! 

 Tilos a dohányzás az iskola egész területén, a szeszes ital és drogfogyasztás és ter-

jesztés! A tanítási napokon kipihenten alkohol-és drogmentes állapotban kell meg-

jelenni.  

 Tilos tűzveszélyes, tüzet okozó anyagokat intézménybe, vagy intézményi progra-

mokra behozni (pl. öngyújtó, gyufa, petárda), valamint fegyvernek minősülő szúró-

vágó eszközt, vagy egymás testi épségét veszélyeztető tárgyakat! 

 Tilos tanítási idő alatt az iskola területének engedély nélküli elhagyása! 

A tilalmak megszegése fegyelmező eljárást és fegyelmi büntetést von maga után!  

Szükség esetén az iskola igazgatója jogi útra tereli az ügyet. 

 

VI.Az iskola munkarendje 

 Iskolánkban a tanítás 810 –kor kezdődik. A pontos órakezdés érdekében a tanuló-

nak 755 –re kell az iskolába érkeznie. 

 A szülők gyermekeiket az iskola folyosójáig kísérhetik be, a tanterembe nem tar-

tózkodhatnak. Délutáni foglalkozások után 15.40-kor érkezhetnek gyermekükért. 

 A tanítási órák 45 percesek, közöttük 10 perc szünet van, kivéve a második szüne-

tet, ami 15 perces, illetve az ötödik szünetet, ami 5 perces. A tanítási óra végét csengő 

jelzi, előtte 5 perccel rövid jelzőcsengetés van. 

 Csengetési rend:  

1. óra  810 - 855 

1. szünet  855  - 905 

2. óra  905 - 950 

2. szünet  950 - 1005 
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3. óra  1005 - 1050 

3. szünet  1050  - 1100 

4. óra  1100 - 1145 

4. szünet  1145 - 1155 

5. óra 1155 - 1240 

5. szünet 1240 – 1245 

6. óra 1245 – 1325 

 A tantermeket az ügyeletes nevelő 745 –kor nyitja ki. 

 Az iskola tantermeinek állagmegőrzése miatt az 5-8. évfolyamos tanulók a szüne-

tekben nem tartózkodhatnak a tantermekben. 

 A második szünetben a tanulók jó időben az udvaron tartózkodnak. 

 A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolai ebédlőben ebédeljenek. Az 

ebédidő 1145 –től 1400 –ig tart. 

 A tanulók a délelőtti tanórai foglakozás után csak indokolt esetben (tanórán kívüli 

foglalkozások, zeneiskola, tanulószoba, napközi, szakkörök, és egyéb foglalkozások) 

tartózkodhatnak az intézmény egész területén. 

 A 6., 7. és 8. osztályos tanulók - meghatározott rendszerben - tanulói ügyeletet lát-

nak el. Az ügyeletes csoport létszáma 5 fő (4 folyosóügyeletes, 1 kapuügyeletes). Mun-

kájuk 745-től 1320 -ig tart. 
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 A kapuügyeletes tanuló: 

- egész idő alatt a portán kell tartózkodnia  

- fogadja az iskolába érkező vendégeket és a megfelelő helyre,  

- illetve személyhez kíséri őket becsengetés után    

- lekapcsolja az égve maradt villanyokat,  

- elzárja a csapokat  

 A folyosó ügyeletesek  

- csak a szünetekben ügyelnek 

- kiosztják a krétát az osztálytermekbe, a tízórait az iskola tanulóinak, a 

szünetekben ellenőrzik az osztályok, a folyosók, az udvar rendjét és jel-

zik az ügyeletes nevelőnek, ha valami rendellenességet tapasztalnak. 

 Az ügyeletes tanulók megbízásuk jelképéül ügyeletes jelvényt viselnek. 

 A 6., 7., 8. osztályos tanulók - az osztályok belső rendszere szerint - gondoskodnak 

az ingyenes iskolatej, gyümölcs, tízórai kiosztásáról. 

VII.A mulasztások igazolása 

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napon belül - 

három napig terjedő mulasztás esetén szülői, ezen túli mulasztás esetén orvosi bi-

zonyítvánnyal - igazolhatja távollétét. 

 A tanuló órái 

- igazolatlannak minősülnek, ha a betegséget követő héten nem hoz orvosi 

igazolást. 

 A tanuló havi mulasztásait az osztályfőnöknek az e-naplóban összesíteni kell. 

 Ha a tanuló sportversenyen vesz részt, azt hivatalos távollétnek kell minősíteni, 

ezért a hiányzása igazolt. A hiányzó tanuló nevét az e naplóba be kell vezetni. 

 Ha a tanuló tanulmányi versenyen vesz részt, akkor a tanulmányi verseny napja, 

valamint az azt megelőző tanítási nap hiányzása - felkészülésre való hivatkozással 

- igazoltnak minősül. 

 A hiányzást igazoltnak kell tekinteni a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy 

egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 

 A hiányzást igazoltnak kell tekinteni az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint 

a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója - tanítási évenként legfeljebb két 
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alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási 

céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított iga-

zolással igazolja. 

 A tanuló előrelátható hiányzását, szüleinek, illetve gondviselőjének előre kell írás-

ban kérvényeznie, három napig az osztályfőnöknél, ezen túlmenően az intézmény 

igazgatójánál. A távolmaradási engedélyt az intézmény igazgatója elutasíthatja, ha 

a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.  

 Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök fel-

adata. A megtett intézkedéseket az e-naplóban, írásban kell rögzítenie. 

 Az iskolának kötelessége a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mu-

lasztásakor, illetve, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz 

órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló is-

mételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködé-

sét igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.  

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

tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általá-

nos 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 szakszolgála-

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

tanítási órát és egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a ta-

nuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 

 A tanuló év végén nem osztályozható a következő esetekben (kivéve, ha a nevelő-

testület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen): 

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen az Nkt. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott peda-

gógiai szakaszban a kettőszázötven tanítási órát meghaladja. 

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen: egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 
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meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető. 

 A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az is-

kola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének.  

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

lyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév 

végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjegy-

gyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia 

kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. 

Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt 

vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, fog-

lalkozásról. 

• A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.  

VIII.Általános szabályok 

 A tanulók a tanítási óráról csak az osztályfőnök tudtával és a szaktanár engedélyé-

vel maradhatnak távol. 

  A tanulók a tanulószobai foglalkozásokról szülői kérésre csak az osztályfőnök és a 

tanulószobai nevelő együttes engedélyével maradhatnak távol. Erre a tanév során 

legfeljebb tíz esetben kerülhet sor. 

 A védelem alá vont tanulók a délutáni foglalkozásokról csak rendkívüli esetben tá-

vozhatnak el. 

 Háromnapos távozási engedélyt az osztályfőnök, három napot meghaladóan enge-

délyt csak az intézmény igazgatója adhat. 

 A tanulók tanítási idő alatt az iskola területét csak az osztályfőnök engedélyével 

hagyhatják el. 

 Tilos a tanítási órákon az étkezés, az ivás, a rágógumi rágás, és bármi olyan csele-

kedet, amely indokolatlanul zavarja a tanuló saját, és társai munkáját.  

 Balesetvédelmi okokból a testnevelés órán tilos:  

- a fülbevaló, karkötő, nyaklánc, műköröm, 
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- valamint óra viselete! 

 Tilos az előbb felsorolt tárgyak viselete minden olyan foglalkozáson is, ahol a mun-

kavédelemmel megbízott személy azt írásban elrendeli! 

 Az iskola minden év elején tanulóbiztosítást köt a tanulókkal. Ha a tanulóval bal-

eset vagy bármely más esemény történik, amely biztosítási eljárást von maga után, 

a tanuló köteles azt az iskolatitkárnál jelezni.  

 Az iskolában alsó tagozaton kötelező, felső tagozaton ajánlott a váltócipő viselése. 

A tanulónak a kabátját és váltócipőjét a kijelölt folyosói szekrényben vagy az osz-

tályteremben kell elhelyeznie. A szekrények biztonságáról az osztályfőnök gon-

doskodik. 

 Az iskola területén talált tárgyakat az iskola gondnokságán kell leadni.  

 Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló, tanulmányai folytatásával 

nem összefüggő káreseményért. A tanuló önmaga felelős az iskolába magával ho-

zott értéktárgyaiért. 

IX.Az iskola helyiségeinek használati rendje 

1. Tantermek használati rendje 

Az iskola valamennyi tanulója a tantermek használatára vonatkozóan az alábbi szabályo-

kat köteles betartani: 

 Az első tanítási óra előtt leveszik a székeket a padokról, az utolsó tanítási óra után 

felrakják azokat, a tanár pedig lekapcsolja a világítást. 

 Pénteken az utolsó tanítási óra után a tanulók kiürítik a padjaikat.  

 A terem használata során ügyelnek a tisztaságra, a tanár, illetve a hetes figyelmez-

teti a szemetelőket.  

 Rongálás észlelésekor ezt azonnal jelentik az ügyeletes tanárnak; illetve osztályfő-

nöknek.  

 Az órán  

 használt eszközöket (szemléltető anyag, térkép stb.) - a tanár kérésének megfele-

lően - kötelesek helyükre tenni. 

 A tanulók tanteremben az ülésrendnek megfelelően ülhetnek le. 

 A tanulók nem nyúlhatnak a tantermek elektromos eszközeihez és a tűzvédelmet 

szolgáló tárgyakhoz. 
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 Tanítási órán a termet elhagyni - a tanár engedélye nélkül - tilos! 

 A terembe az osztály csak akkor mehet be, ha onnan az előző osztály már kiment, 

és erre a tanár engedélyt adott (tornaterem, informatika terem). 

 A tanteremben tilos futkározni, dobálózni! 

 A tanári asztalon lévő tárgyakhoz nyúlni tilos! 

 A tanteremben hagyott értéktárgyakat a szaktanár a titkárságon leadja.  

2. Az informatika terem használati rendje 

Az itt felsorolt szabályok betartása minden tanulóra, iskolai dolgozóra nézve kötelező. Vo-

natkozik ez az informatika terem mellett azokra a számítógépekre és egyéb eszközökre 

is, amelyek az iskola többi tantermében, vagy irodahelyiségében található. 

 A gépteremben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos! 

 A gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet.  

 A teremben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez 

nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos! 

 A tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (tanári szoba, igazgatói 

szoba gépeit, stb.) tanuló nem használhatja.   

 A géptermekben elhelyezett szerverekhez, tanári gépekhez nyúlni szigorúan tilos! 

 Az informatika terembe csak a tanuláshoz szükséges tantárgyi felszerelés vihető be, 

(füzet, könyv, írószer) a kabátokat, táskákat az arra kijelölt helyen kell tárolni. 

 Adathordozó, ha a szaktanár kéri, behozható, de csak a tanár utasítása szerint lehet 

használni. Az iskola nem vállal felelősséget a számítógépekhez csatlakoztatott adat-

hordozóért és annak tartalmáért. 

 A gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert bevinni tilos! 

 A tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal 

jelenteni kell a szaktanárnak.  

 Tilos bármely játékot, vagy bármely egyéb programot a rendszergazda, vagy infor-

matika tanár engedélye nélkül letölteni, telepíteni, használni! 

 Tilos a számítógépek vagy bármely, az Informatikai Rendszerhez tartozó berende-

zés engedély nélküli megbontása, ki - vagy bekapcsolása, beállításainak megváltozta-

tása! 

 Tilos bármilyen szoftver-beállítás engedély nélküli megváltoztatása! 
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 A gép rendellenes működése esetén pl. vírusgyanú, a munkát fel kell függeszteni és 

azonnal értesíteni a szaktanárt. 

 A teremben lévő gépek áramtalanítása a pedagógus feladata. 

 A számítógépeket csak úgy szabad használni, hogy ezzel a többi felhasználó munká-

ját ne zavarja (hangszórók hangos üzemeltetése, zavaró, céltalan levelek, üzenetek 

küldése, stb.). 

 Hardverelemek cseréje és bármilyen szerelés kizárólag a rendszergazda dolga! Ha a 

géppel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, akkor azt a felügyelő tanárnak 

azonnal jelezni kell! Önállóan hibát keresni, a konfigurációt módosítani tilos! 

 A számítógépek hálózatba vannak kötve. Az iskolai hálózat használatához szükséges 

azonosítókat és jelszavakat a rendszergazda segítségével kapják meg a tanulók és pe-

dagógusok. 

 Az iskola vezeték nélküli hálózatához csatlakozás lehetősége egyedi elbírálás alá 

esik. 

 Súlyos vétségnek minősül más felhasználó, vagy az Informatikai Rendszer jelszava-

inak a használata, megszerzése, vagy bármilyen kísérlet a jelszó megszerzésére! Bár-

milyen, helyi vagy internetes hálózat használatakor kötelező betartani az egyéb háló-

zati szabályokat, ld.: Netikett.  

 Agressziót sugárzó, erotikus, bármilyen etnikai, vallási meggyőződést illetve szemé-

lyiségi jogot sértő, gyűlölködő, és egyéb törvénybe ütköző tartalmakat nézni tilos! 

 A felhasználóknak mindent meg kell tenni az Informatikai Rendszer védelméért, 

óvni kell a teremben található berendezéseket, eszközöket. 

 Tilos a szerzői jogok megsértése; szoftverek, multimédiás anyagok szándékos és tu-

datos illegális használata, terjesztése! 

A számítógépek és egyéb eszközök nem rendeltetésszerű használata rongálásnak minő-

sül, és az esetlegesen okozott kárt meg kell téríteni.  

3. A fedett sportlétesítmények (tornaterem) használati rendje 

 A testnevelés órák és az edzések előtt a tornaterem bejáratánál kell gyülekezni! 

 Váltócipő használata kötelező! 

 Becsöngetéskor átöltözve kell várni a tanárt! 
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 A felmentett tanulók az óra alatt tanári engedély nélkül az óra helyszínét nem hagy-

hatják el! 

 A testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon a sportszereket rendeltetésüknek 

megfelelően kell használni! 

 A tornateremből jelző csengetéskor távozó tanulók a folyosón úgy közlekedjenek, 

hogy ne zavarják a tanítási órákat! 

4. Az iskola udvarának használati rendje 

 Tanuló az udvaron csak tanári felügyelettel tartózkodhat.  

 Az udvar tisztaságára minden tanuló köteles ügyelni! 

 Szemetet eldobni tilos!  

 Egymás testi épségére vigyázni kell! 

 Az udvart csak megfelelő időjárási körülmények között lehet használni. A tilalmat az 

iskola vezetése rendelheti el. 

 Az udvaron tartózkodó tanulók ügyeljenek arra, hogy az éppen folyó tanítási órákat 

ne zavarják!  

5. Az ebédlő használati rendje 

 Az ebédeltetési rendet és a csoport számára kijelölt ebédidőt mindenkinek köteles-

sége betartani. 

 Az alsó tagozatos tanulók és a tanulószobások is a pedagógusok felügyelete mellett 

ebédelhetnek. 

 Az étkezés megkezdése előtt minden tanuló kezet mos. 

 Minden tanulótól elvárható, hogy a kulturált étkezés szabályait betartsa, használjon 

kést és villát is! 

 Ebéd után mindenki köteles a szennyes edényeket az előírt módon leadni. 

 Beteg tanuló ebédjét a szülő lemondhatja. A lemondás minden reggel 9-ig személye-

sen vagy telefonon történik. A lemondás legkorábban a másnapi ebédre vonatkoz-

hat. 

 A tízórai és az uzsonna elfogyasztása a tantermekben történik. 
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X.A térítési díj befizetése 

A térítési díjakat minden hónap meghatározott napján előre kell személyesen az élelme-

zésvezetőnél befizetni. Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről postai úton a gaz-

dasági ügyintéző gondoskodik, ha:  

- a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, 

- tartósan 1 hónapot igazoltan hiányzik, és a térítési díjas foglalkozáson 

nem tud részt venni. 

- Az intézmény az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat, túl-

fizetésként a következő hónapra elszámolja. 

Az étkezést csak az étkezési nap előtt legalább egy nappal, az élelmezésvezetőnél lehet 

lemondani. 

1. Az ebédfizetés rendje 

a. Kedvezmények 

 A három vagy több gyermekes családok alanyi jogon 50%-os kedvezményben ré-

szesülnek. A kedvezmény igénybe vételéhez a szülőnek a családi pótlékról szóló 

igazolást be kell mutatnia (három, vagy több gyermeket nevelő családban élő gyer-

mek, ha nem részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyenes ét-

kezésben). 

 50%-os kedvezményben részesülnek a tartósan beteg tanulók, továbbá a sajátos 

nevelési igényű tanulók, ha erről érvényes határozattal rendelkeznek (tartósan be-

teg, vagy fogyatékos gyermek, ha nem részesül rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezmény miatt ingyenes étkezésben). 

 100%-os kedvezményben részesülnek azok a tanulók, akiknek szülei rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és erről az érvényes önkormány-

zati határozatot bemutatják. A határozat lejárta után (ha újabbal nem rendelkez-

nek), már csak az általános kedvezmény vehető igénybe. 

A befizetés meghatározott időszakra, többnyire 4 hétre szól, ami azonban nem 

mindig esik egybe a naptári hónappal.  
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 Az ebéd befizetésre a szülőknek CSAK a kijelölt napokon van lehetősége. A befize-

tésre kijelölt napokat minden félévben (szeptembertől januárig, ill. februártól jú-

niusig) az iskola hirdető táblájára és a pénztárban kifüggesztjük, beírjuk az e-ellen-

őrzőbe, felírjuk a közösségi oldalakra. 

 A kedvezményben részesülő tanuló szülője köteles a hiányzási napokra eső étke-

zését lemondani. 

XI.Az ingyenes tankönyvellátás rendje 

1. Ingyenes tankönyvellátás 

 A 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet alapján ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a 

diákok a 2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben. 

 Az ingyenes tankönyvellátás rendjét a rendelet és az iskola Tankönyvtári Szabály-

zata részletezi. 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény értelmében az ingyenes kedvezményt 

igénybe vevők részére az iskola kölcsönözi a tankönyveket, amelyek lehetnek újak 

és használtak is. 

 Ezek a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a gyermekek egy tanévre kapják 

használatra, majd tanév végén vissza kell szolgáltatniuk azokat a könyvtárnak. 

 Elvesztésük, megrongálásuk esetén a szülő köteles a tankönyv árát az iskolának 

megtéríteni. 

XII.A működésre vonatkozó egyéb szabályok 

Az iskolán belüli nem kötelező tanórai foglalkozások és a szabadidős programok szerve-

zésekor a következő szabályok érvényesek: 

 a rendezvény (vagy óra) megkezdése előtt 10 perccel gyülekezhetnek a tanulók a 

kijelölt helyen; 

 ettől az időponttól kezdve a felügyeletet ellátó tanár felelőssége a tanulókkal a há-

zirend betartatása. 

 A tanár távolmaradását a gyermekcsoport képviselőjének (hetes) kötelessége je-

lenteni az iskolavezetésnek, amit az ügyeletes vezető haladéktalanul megold. 

 Az iskola épületén belül a termekben, folyosókon, az aulában tilos gumi - vagy bőr-

labdával focizni, vagy labdázni. 
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 A hetes feladatai: 

- táblatörlés, 

- gondoskodás a krétáról, 

- szellőztetés, 

- a tanterem őrzése, 

- becsengetés után tíz perccel a tanár távollétének jelentése az irodán. 

 Az iskola helyiségeit, és az iskolához tartozó területeket a tanulók csak a közneve-

lési időben, felügyeletet ellátó nevelő jelenlétében használhatják kötelező vagy 

nem kötelező tanórai foglalkozások és szervezett szabadidős tevékenységek kere-

tében. 

 Azok a tanulók, akik nem szervezett foglalkozások keretében tartózkodnak az is-

kolában (pl. tanítás után edzésre várnak), ők is kötelesek a házirend előírásait be-

tartani. Ha a házirendet megszegik, akkor ebben az időszakban kitilthatók az isko-

lából. 

 A tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokra is érvényesek az iskolában kívána-

tos magatartásformák.  

 Az iskola épülete 630 órától 2000 óráig van nyitva, felügyeletet a tanulók részére 630 

- 1600 óráig biztosítanak a pedagógusok.  

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál történik 730 és 1600 

óra között.  

 Szünetek idején biztosít az iskola ügyeletes nyitva tartást. 

 Az iskola egész területe – beleértve a sportpályákat is – dohányzási tilalom alá esik. 

 

 

XIII.A tanulók jutalmazása 

Az a tanuló dicséretben vagy jutalomban részesülhet, aki: 

- versenyen elért kimagasló eredményével, különösen aktív közösségi 

munkájával; 

- tartósan példamutató magatartásával és képességeihez mérten nyújtott 

kiemelkedő tanulmányi munkájával kiérdemeli. 

A dicséretet az e-naplóban is dokumentálni kell. 
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1. Jutalmazási formák 

Tanév közben: 

- tanítói, szaktanári, tanulószobai nevelői, napközis nevelői dicséret szóban és 

írásban, 

- osztályfőnöki dicséret szóban és írásban, 

- igazgatói dicséret szóban és írásban. 

A megszerzett három dicséret után a következő fokozat adható 

Tanév végén: 

- bizonyítványba írt szaktanári dicséret  

- bizonyítványba írt általános tanulmányi munkát elismerő nevelőtestületi di-

cséret, 

- oklevél, jutalomkönyv, igazgatói dicséret az iskola tanulói előtt. 

XIV.A tanulók fegyelmezési elvei, fokozatai 

Azt a tanulót elmarasztalásban lehet részesíteni, aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti, 

- vagy az iskolai házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének. 

Az elmarasztalást az e-naplóban is dokumentálni kell. 

1. Az elmarasztalások formái 

Az elmarasztalások formái:  

- szaktanári, tanulószobás nevelői figyelmeztetés, 

- ügyeletes tanári figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- igazgatói megrovás. 

 A megszerzett három elmarasztalás után a következő fokozat adandó. 
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Amelyik tanuló megkapta az osztályfőnöki megrovást kirándulásokon, táborozásokon 

való részvételéről az osztályfőnök és a tantestület dönt. 

Amelyik tanuló megkapta az igazgatói elmarasztalások bármelyik fokozatát nem mehet 

táborozni. 

 

2. Fegyelmi eljárás 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban in-

dokolt esetben el lehet térni. A fegyelmező intézkedések az adott tanév utolsó napjáig ha-

tályosak. A Házirend megszegésével szemben valamennyi pedagógusnak kötelessége fel-

lépni. 

 Különösen súlyos fegyelmi vétség esetén a tanuló ügyében fegyelmi bizottság 

dönt. 

 Fegyelmi eljárás megindítására bármely pedagógus tehet indítványt. 

 A fegyelmi büntetések formáit a köznevelésről szóló Knt.58. §. a fegyelmi eljárás 

lebonyolításának módját a nevelési oktatási intézmények működéséről és a 

Köznevelési szóló R. 53.§ 58.§. tartalmazza. 

 A fegyelmi eljárás lefolytatását a R. 53.§ (2) bekezdése alapján egyeztető eljárás 

előzi meg. Ennek menetét a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza. 

A tanuló a következő fegyelmi büntetésben részesíthető:  

- megrovás;  

- szigorú megrovás;  

- áthelyeztetés másik iskolába 
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XV.Tanulmányok alatti vizsgák 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A tanulmányok alatti osztályozó vizsgákon írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket 

kell tenniük a tanulóknak. 

1. Osztályozó vizsgák 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-

sához, ha: 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanév-

ben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, az igazolatlan óráinak száma húsznál több, 

és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a nevelőtes-

tület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

 Az osztályozó vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szü-

leivel a vizsgák időpontja előtt legalább 15 nappal írásban közölni kell. 

Az osztályozó vizsga vizsgaidőszaka: 

I. félév:  január 6.-január 17. között 

II. félév:  június 2. –június 15. között 

2. Pótló vizsgák 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, aki: 

 valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

 a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
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3. Javító vizsgák 

Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki: 

 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. A javító-

vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel a tanév 

végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

A javítóvizsga vizsgaidőszaka: 

augusztus 15. –augusztus 31. 

4. Különbözeti vizsgák 

Különbözeti vizsgát köteles tenni: 

 a külföldről érkezett tanuló, 

 az a tanuló, aki más idegen nyelvet tanult, mint az iskolánkban tanított idegen 

nyelv. 

A különbözeti vizsga időpontját a vizsgára való felkészülés után a szaktanár határozza 

meg. 

XVI.A Diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

 Intézményünk diákönkormányzatot működtet. 

 Munkájukat a 2-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló DÖK- vezetőség 

irányítja. 

 A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő se-

gíti. 

 2. osztálytól 8. osztályig minden tanuló szervezheti, és részt vehet a diákönkor-

mányzat munkájában.  

 A diákönkormányzatnak joga van évente egy tanítás nélküli munkanap programját 

meghatározni, melynek egyeztetését a nevelőtestülettel a tanév eleji alakuló érte-

kezleten végzik el. A program megvalósítását a nevelőtestület köteles segíteni. 

 A tanulók véleményüket névvel, vagy név nélkül, írásos formában eljuttathatják az 

igazgatóhoz, osztályfőnökhöz, a DÖK munkáját segítő tanárokhoz, a GYIV felelős-

höz, szóban a diákfórumon és diákközgyűlésen. 
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 A diákönkormányzat az intézmény tantermeit (diákfórum, DÖK-gyűlés), a na-

gyobb rendezvények alkalmával (Mikulás-nap, Farsang stb.) térítésmentesen 

használhatja. 

 A diákönkormányzat minden évben munkatervet készít, amelyben saját program-

jai mellett részt vállal az iskolai programok szervezésében is. 

 A diákönkormányzat egyetértési jogát gyakorolhatja:  

- az iskolai házirend elfogadásakor. 

 A diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolhatja: 

- a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából tanulók nagyobb 

közösségének minősül:  

- osztály  

- évfolyam  

- alsó, ill. felső tagozat 

- diákönkormányzat vezetősége  
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Mellékletek 

1.számú melléklet:  

A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás 20/2012. EMMI rendelet 53.§. 

(2) bekezdése alapján. A fegyelmi eljárás menete:  

1. A pedagógus benyújtja az eljárást megindító nyomtatványt 

2. A jegyző kiértesíti a tanulót és kiskorú tanuló esetén a szülőt is. 

3. Meghallgatás. 

4. Bizonyítékok beszerzése. 

5. Fegyelmi tárgyalás. 

6. Határozat kiküldése. 

Az egyeztető eljárás: 

 A mindenkori jogszabályoknak megfelelően alkalmazzuk az előzetes egyeztető el-

járást. 

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzi meg, amelynek célja a kötelességszegés-

hez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességsze-

géssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő fél közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében. 

 Egyeztető eljárás akkor lehetséges, ha van sérelmet elszenvedő fél. 

 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszen-

vedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességsze-

géssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a 

szülő egyetért.  

 Az előzetes egyeztető eljárásról a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kö-

telességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az 

egyeztető eljárás lehetőségére. 

 A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt 

tanítási napon belül, írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

 A fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik. 

 Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető el-

járás alkalmazását elutasíthatja. 
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Az egyeztető eljárás tagjainak kiválasztása: 

 az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet el-

szenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. 

 ha nem tudnak megegyezni az egyeztető eljárást vezető fél személyében, akkor az 

egyeztetés eredménytelen, tehát folytatódik a fegyelmi eljárás. 

Az egyeztető eljárás tagjainak hatásköre, feladatai: 

 az egyeztető eljárás írásbeli igénylése után felveszi a kapcsolatot a sérelmet elszen-

vedő féllel és a kötelességszegéssel gyanúsított tanulóval, 

 írásban rögzíti az egyeztetési szándékot mindkét fél részéről, 

 vezeti az egyeztető eljárást, a megállapodást írásban rögzíti az egyeztető eljárás 

végén, melyet aláírnak a felek és az egyeztető eljárást vezető is, 

 a megállapodást a fegyelmi bizottság részére egy példányban átadja, 

 beszámol az egyeztető eljárás eredményéről, 

 ha nincs megállapodás, azt jelzi a fegyelmi bizottságnak. 

Az egyeztető eljárás működése 

 Összehívás: 

- az egyeztető eljárás igénylése után 10 napon belül, mert ha nincs megállapo-

dás, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni 15 napon belül. 

 Lefolytatás: 

- egyeztető eljárás igénylése írásban, a vezető mindkét féllel beszél külön- kü-

lön, létrejön az egyeztetés mindkét fél részvételével, megállapodnak vagy nem 

 Dokumentáció: 

- egyeztető eljárás igénylése írásban, a két féllel külön zajló beszélgetésről fel-

jegyzés, megállapodás írásban. 

 Döntési mechanizmus: 

- közös megegyezés írásos formában 

 Döntés tartalmi, formai szabályai: 

- írásban, mindkét fél és az egyeztető eljárást vezető is aláírja, hogy hol, mikor, 

kik között, milyen megállapodás jött létre, milyen körben hozható nyilvános-

ságra, megvitatható-e a kötelességszegő tanuló osztályában. 
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 Döntés közlésének módja: 

- írásban, a fegyelmi bizottság kap egy példányt, ha a felek kikötik, az egyeztető 

eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő ta-

nuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve az írásbeli megállapodásban 

meghatározott körben nyilvánosságra hozható. 

 A határidők számítása: 

- egyeztető eljárás igénybevételének jelzése írásban 

- a fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 

tanítási nap, az egyeztető eljárás igénybevételének jelzése után 10 napon be-

lül le kell folytatni az egyeztető eljárást. Ha nincs megállapodás, akkor 15 na-

pon belül a fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha van megállapodás, akkor a 

fegyelmi eljárást maximum 3 hónapra fel kell függeszteni. 

 A döntés végrehajtásának nyomon követése: 

- írásban rögzítve a megállapodás és ebből egy példány az egyeztető eljárás ve-

zetőjénél és egy példány a fegyelmi bizottságnál van. 

 Az egyeztető eljárás értékelésének módja, formája: 

- írásban az egyeztető eljárás vezetője. 

 Visszacsatolás, beszámolás:  

- írásban az egyeztető eljárás vezetője. 

2.számú melléklet: 

A szülők kötelességei és jogai: 

A szülő kötelessége, hogy: 

 gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon 

ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figye-

lemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét. 

 tiszteletben tartsa , az iskola, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jo-

gait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, sa-

ját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel 
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szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot. A gyermek-, ha nem cselekvő-

képtelen- tizennegyedik életévének betöltésétől a szülő ezt a jogát gyermekével 

közösen gyakorolhatja. 

 A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat 

intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési ta-

nácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi, óvodapszi-

chológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval 

foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a közne-

velési feladatokat ellátó hatóság kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására. 

 megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tá-

jékoztatást kapjon az abban foglaltakról. 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen 

részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

 kezdeményezze szülői szervezet, iskolaszék, létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválaszt-

ható személy részt vegyen. 

 írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, iskola-

szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon 

belül az iskolaszéktől, legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi vá-

laszt kapjon. 

 a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt 

vegyen a foglalkozásokon. 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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A pedagógusok jogai és kötelességei: 

 A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, 

óvodában a gyermekek Az iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, 

elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesz-

tési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége külö-

nösen, hogy 

 nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlő-

déséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden 

tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlő-

désének ütemét, szociokulturális helyzetét, 

 a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség 

szerint együttműködjenek az gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, 

oktatást segítő más szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzár-

kózását elősegítse. 

 segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, tartsa nyilván a tehetséges tanu-

lókat. 

 előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés ma-

gatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására. 

 egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és 

megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges élet-

módra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat, 

 a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesít-

ményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola 

döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről. 

 a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi elő-

írások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárítá-

sával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek – bevonásával. 

 a gyermekek, a tanulók és a szülők, valamint a munkatársak emberi méltóságát és 

jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi vá-

laszt adjon. 
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 az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, 

oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen 

megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét. 

 a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemje-

gyekkel vagy szövegesen, sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a 

tanulók munkáját. 

 tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történő felkészítését folya-

matosan irányítsa. 

 a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és admi-

nisztratív feladatait maradéktalanul teljesítse. 

 pontosan és aktívan részt vegyen a nevelőtestület értekezletein, a fogadóórákon, 

az iskolai ünnepségeken és az éves munkaterv szerinti rendezvényeken. 

 megőrizze a hivatali titkot. 

 hivatásához méltó magatartást tanúsítson. 

A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy 

 személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és 

személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék 

és elismerjék. 

 a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás 

módszereit megválaszthatja. 

 a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével meg-

választhatja az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközö-

ket, ruházati és más felszereléseket. 

 a 3. § (3) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje 

szerint végezze nevelő, oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kény-

szerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót. 

 hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói in-

formációkhoz. 

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK - LEGITIMÁCIÓ  

A házirend hatályba lépése, felülvizsgálata 

A házirend személyi és területi hatálya kiterjed az egész iskolára, az iskola külső rendez-

vényeire, tanórán és iskolán kívüli foglalkozásaira, az iskola összes tanulójára, dolgozó-

jára, továbbá az itt pedagógiai tevékenységet ellátó más természetes személyre. 

A házirend érvényessége addig tart, amíg a törvényi változások, és a partnerek igé-

nyeinek a változása a módosítást szükségessé nem teszik. 

A házirend nyilvánosságra hozatala: 

A házirend megtekinthető 

- a fenntartó székhelyén, 

- az iskola könyvtárában, 

- az intézményvezetői irodában, 

- az iskola honlapján 

- a Köznevelés Információs Rendszerének elektronikus felületén. 

A házirendben megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület 

folyamatosan vizsgálja.  

A nevelő testület szükség esetén módosítja a dokumentumot. 

A házirend módosítására az iskola igazgatója, a nevelőtestület bármely tagja vagy 

közössége, a fenntartó, a szülői választmány, és a diákönkormányzat tehet javaslatot.  

A házirend módosítását a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával 

válik érvényessé.  

A módosított házirendet a jóváhagyást követően kell bevezetni. 

 






