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1. BEVEZETÉS 

1.1. A Házirend célja, feladata 

A Házirend célja, hogy, megállapítsa: 

- a tanulói jogok gyakorlásának módját,  

- a tanulói kötelezettségek teljesítésének módját, 

- az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, 

- az iskola és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendjét,  

- az iskola által szervezett, a Pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. 

A Házirend a Pedagógiai programmal és a Szervezeti és működési szabályzattal, valamint a 

fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését.  

A Házirend az iskola önálló belső jogforrása. 

1.2. A Házirend időbeli és térbeli hatálya, nyilvánossága, felülvizsgálata 

A Házirend érvényessége kiterjed az iskola egész területére, ill. azokra a helyszínekre is, ahol az 

intézmény Pedagógiai programjában leírtak megvalósulnak. 

Betartása kötelezően vonatkozik minden tanulóra és szülőre, pedagógusra és alkalmazottra, az 

intézményben tartózkodókra. 

A Házirend tanulókra, szülőkre vonatkozó előírásai a beiratkozástól a tanulói jogviszony 

megszűnéséig tart. A Házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Egy 

példánya a könyvtárban is megtalálható nyitvatartási időben. 

A Házirend egy-egy példányát át kell adni: 

- a szülői szervezet elnökének, 

- a diákönkormányzat képviselőjének,  

- valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,  

- a tanulónak, illetve a tanuló szülőjének az iskolába történő beiratkozáskor, 
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- az Intézményi Tanácsnak  

A Házirend változásakor a Házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, egy-egy példányát 

30 napon belül ismét át kell adni megismerésre az érintetteknek.  

Hatályba lépése napjától visszavonásig érvényes. A nevelőtestület fogadja el a diákok és az 

Intézményi Tanács véleményének kikérése után.  

Módosítását kezdeményezheti írásban a nevelőtestület 20 százaléka, a Diákönkormányzat, az 

Osztályfőnöki munkaközösség és a Szülői szervezet.  

2. A MŰKÖDÉS RENDJE 

2.1. Az intézmény munkarendje 

Az iskola nyitvatartási ideje: 5.00-21.00 óra. 

A tanítás reggel 8.00 órától 16.00 óráig tart. Napközis és tanulószobai foglalkozás 16.00 óráig 

tart. Az egyéb foglalkozások legkésőbb 17.00 óráig befejeződnek. 

 

Az iskola a tanulókat 7 óra 30 perctől fogadja. Kivételes esetben, az intézményvezető részére 

beadott, írásos szülői kérelemre, 7.00 órától az aulában lehet tartózkodni nevelői felügyelet 

mellett.  

Az iskola délutáni ügyeletet biztosít nevelői felügyelet mellett 16 órától 16.30 óráig az 

intézményvezető részére beadott, írásos szülői kérelem alapján. 

 

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola 

elhagyása csak a szülő írásbeli kérésére (eseti kikérő kitöltése 2 példányban vagy szülői 

kérelemre hozott határozat alapján), intézményvezető vagy helyettesei írásos engedélyével 

lehetséges.     

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

utáni felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló 

nem tartózkodhat.  
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Az iskolában a hivatalos ügyek intézésének helye a földszinti 37. számú ügyviteli iroda. Az 

ügyintézés ideje naponta 8-12, 13-15 óra, pénteken 8-12. Minden írásbeli kérelmet az 

intézményvezetőnek címezve, az iskolatitkároknak kell leadni.  

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

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg és azt a szülők, nevelők és 

tanulók tudomására hozza. 

2.2. Tanítási rend      

1. Az iskolába érkezés fél 8 és 3/4 8 között történik. Az épületbe az alsó tagozatos tanulók 

a főbejáraton léphetnek be, a felső tagozatos tanulók a nagy udvarra nyíló kapun és a nagy udvar 

felőli bejáraton érkezhetnek. A belépés szabályrendszere mindenkor a hatályos felsőbb 

rendelkezések alapján történik (távolságtartás, kézfertőtlenítés, hőmérsékletmérés) 

2. A szájmaszk viselésére vonatkozó szabályok mindenkor a hatályos felsőbb rendelkezések 

alapján kerülnek meghatározásra.  

3. A kerékpárral érkező alsó tagozatos tanulók a főbejáratnál lévő kerékpártárolót 

használhatják, a felső tagozatos tanulók a nagy udvarnál lévő tártolót.  

5. Az épületben az alsó tagozatos tanulók kizárólag az ebédlő felőli lépcsőn, a felső 

tagozatos tanulók kizárólag a lift melletti lépcsőn közlekedhetnek! 

 6.  A tanórák és szünetek a következő csengetési rend alapján történnek:  

 

 

 

 

 

 

A járványügyi szabályok szigorítása esetén a kötelezően betartandó eljárásrendben 

meghatározott csengetési rend módosulhat a következőre: 

 
becsengetés 

előtti jelző 
becsengetés 

kicsengetés 

előtti jelző 
kicsengetés 

1. óra 7:45 8:00 8:42 8:45 

2. óra 8:52 8:55 9:37 9:40 

3. óra 9:52 9:55 10:37 10:40 

4. óra 10:52 10:55 11:37 11:40 

5. óra 11:47 11:50 12:32 12:35 

6. óra 12:42 12:45 13:27 13:30 

7. óra  13:35 14:17 14:20 

8. óra  14:25 15:07 15:10 

9. óra  15:15 15:57 16:00 
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 alsó tagozat  felső tagozat 

1. 8.10-8.55 1. 8.00-8.45 

2. 9.05-9.50 2. 8.55-9.40 

3. 10.05-10.50 3. 9.55-10.40 

4. 11.00-11.45 4. 10.55-11.40 

5. 11.55-12.40 5. 11.50-12.35 

6. 12.50-13.35 6. 12.45-13.30 

7. 13.40-14.25 7. 13.50-14.35 

8. 14.30-15.15   

9. 15.15-16.00   

 

7. A tízórai és uzsonna elfogyasztása elsősorban az ebédlőben történik pedagógus 

felügyelete mellett. A járványügyi szabályok szigorítása esetén a tantermekben történik, 

pedagógus felügyelete mellett. A tanulóknak kötelességük vigyázni a tanterem tisztaságára! 

Amennyiben ez nem történik meg, az osztály vagy annak érintett tanulói a szünet végig nevelési 

célzattal kitakarítják a tantermet, vagy annak adott részét! 

8.      Az első, és a tízórai szünet kivételével a szünetekben az osztályoknak, a számukra kijelölt 

udvaron való tartózkodás kötelező! Ha az időjárás nem teszi lehetővé az udvaron való 

tartózkodást, aznap a tanteremben lehet tölteni a szüneteket is. Ennek tényét reggel a 

pedagógusoktól fogják megtudni a tanulók. 

9.        Testnevelés órák előtt a tanulókat pedagógus kíséri az öltözőkbe. 

10. A mosdóhasználatot kérjük, hogy a szünetek elején oldják meg a tanulók a számukra 

kijelölt mosdóban. A mosdóban maximum 2-3 fő tartózkodhat egy időben. Erre az ügyeletes 

nevelő felügyel.  

11. Az eseti kikérőket alsó tagozaton reggel 8 órakor a pedagógus gyűjti össze a tanulóktól, 

majd aláírás után juttatja vissza nekik. Felső tagozaton a tanulóknak 9 óráig van lehetőségük 

elhelyezni a kikérőket az aulában kihelyezésre került osztályonkénti gyűjtő dobozokba.  

12. Az iskolai étkezések (ebéd, tízórai, uzsonna) beosztás szerint történnek.   
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2.3. Az egyéb foglalkozások rendje 

Az tanórán kívüli és egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel önkéntes. Az egyéb 

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

szól.  

Az iskola akkor köteles biztosítani a tanórán kívüli foglalkozásokat, ha a jelentkezők létszáma 

legalább 14 fő. 

A délelőtti és a délutáni foglalkozások kezdete között legalább 30 perc szünetet kell biztosítani. 

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

szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő 

távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos 

megítélés alá. 

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, 

beleegyezésével – egyéb foglalkozásokat, programokat, iskolai rendezvényeket, lehet szervezni. 

Ennek feltétele, hogy a rendezvény 20 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra a 

programban résztvevők létszámához kellő felnőtt pedagógus felügyeljen. Különleges esetben 

ettől intézményvezetői engedéllyel el lehet térni. 

Az osztály által szervezett programok előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért a tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az 

osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem rendbetételét – a pedagógus 

felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi. 

2.4. 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. 

A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyhoz tartozó 

felszereléssel lehet belépni.  
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A tanteremben tartott utolsó tanítási órák, napközi után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók 

a tantermet tisztán hagyják. A pedagógus és a hetesek feladata figyelni arra, hogy a tantermet a 

tanulók rendben hagyják el. 

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak 

az intézményvezető írásos engedélyével, amelynek egy példánya a kölcsönvevőnél marad, egy 

példányát pedig a portán, illetve az intézményvezető-helyettesnél kell leadni. 

 Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak engedéllyel 

tartózkodhat. 

A testnevelés szertárba belépni és onnan sportszereket kihozni, csak testnevelő tanári engedéllyel 

szabad.  

Az iskolához kapcsolódó területek használatának rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

2.5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja  

Az elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által– szülői jogon – 

biztosított jelszó használatával beletekinthet. 

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

teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló és a tanulói tájékoztató füzet útján tájékoztatja a 

szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről legalább 

öt nappal az esemény előtt. 

3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok, a mobiltelefon 

és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való 

használatának szabályai   

A tanuló egyénileg felelős a tantermek, a folyosók, a tornaterem, egyéb helyiségek, az 

iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a 

személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért. Kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, 

felszereléseit, eszközeit, a szaktantermeket rendeltetésszerűen használja.  
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Az intézmény biztosítja azt, hogy a tanulók értékeiket elhelyezzék a portán. Az iskolai munkához 

nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket a tanórákon és egyéb 

foglalkozásokon használni nem lehet. 

Mobiltelefont és más infokommunikációs eszközt (tablet, laptop, audioeszközök stb.) a tanulók 

saját felelősségükre hozhatják az iskolába. Ezeket az eszközöket az iskola területén 7.30 és 16.30 

óra között kikapcsolt állapotban kell tartaniuk! Ha a tanuló szerint a szülővel való 

kapcsolatfelvétel szükségessé válik, akkor ezt az osztályfőnöknek vagy szaktanárnak való jelzés 

után a nevelők megteszik, a mobiltelefon ebből az indokból sem vehető elő.  A tanulók a tanítási 

órán és egyéb foglalkozáson nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, így mobiltelefon, audioeszközök használata számukra tilos!  

A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket a tanítási órán és egyéb 

foglalkozáson csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola 

tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és 

irányításával használhatják. 

Iskolai és egyéb foglalkozásokon mobiltelefonnal és egyéb arra alkalmas eszközzel képeket 

illetve hangfelvételeket készíteni, valamint azt az interneten közzé tenni nem lehet! A tanuló, 

illetve törvényes képviselője rendelkezik arról, hogy az iskolában a nevelő-oktató munkát segítő 

kép- és hanganyagot a gyermekéről készíthet-e az iskola. A rögzített anyagok csak pályázati 

anyagokhoz, az iskola honlapján, facebook oldalán való megjelenítésre, az iskolai események 

dokumentálására használhatók fel, kizárólag az iskola pedagógusai által.  

Amennyiben a tanuló következetesen nem tartja be az infokommunikációs eszközökkel 

kapcsolatos iskolai szabályokat, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§(3) 

bekezdése alapján az iskola megtiltja, korlátozza vagy feltételekhez köti az infokommunikációs 

eszközök (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök stb.) iskolába való behozatalát. 

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

italt fogyasztani és egyéb tudatmódosító szert használni tilos.  

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

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

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg: 
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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 - öt havi összegét.  

3.2. Védő, óvó intézkedések 

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, a tanulók külön íven aláírásukkal igazolják. Ezen kívül 

kémia, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból is balesetvédelmi oktatásban 

részesülnek. 

A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével 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.  

A nyugodtabb és biztonságosabb munkarend érdekében mindig azt az illemhelyiséget kell 

használni, amelyik az osztálynak ki van jelölve.  

Testnevelés órán balesetvédelmi okból óra és ékszer viselése tilos.  

Balesetvédelmi okból az iskolában testékszer, nagyméretű műköröm használata tilos. 

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

Az iskola a Pedagógiai programjában előírtak alapján a lehetőségekhez mérten tanulmányi 

kirándulásokat szervez. A kirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban 

lehetnek, ha az osztály tanulóinak szülei – az osztályfőnök és a vezetőség megítélése alapján 

megfelelő létszámban - írásban vállalják a kirándulás költségeit. Azok a tanulók, akik a 

tanulmányi kiránduláson nem vesznek részt, iskolai felügyeletben részesülnek. 

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

áll. A tanulmányi kirándulás és egyéb rendezvények, külső helyszíneken megtartott témanapok, 
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órák ideje alatt is a Házirend szabályai érvényesek. Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, 

hiányzás) azonnal jelenteni kell a pedagógusnak. 

3.4. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, támogatások odaítélésére az iskola nem 

jogosult.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után az iskola javaslatot tehet támogatások odaítélésére, tanulmányi 

kirándulások önkormányzati támogatására a szülő beleegyezésével.  

 

3.5. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

3.6.1    Az alanyi jogon járó tankönyvtámogatás rendje 

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

eljuttatása.  

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

Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, 

és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 

felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben 

kijelöli tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok ellátásában. 

A feladatellátásban való közreműködés az alkalmazottnak munkaköri feladata. Díjazása a 

Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. 

A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki:  

• A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők. 

• A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: intézményvezető, igazgatóhelyettes II., 

tankönyvfelelős, könyvtáros, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 

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

tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való ingyenes 

hozzájutás lehetőségét.  
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A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők 

megismerjék.  

Az iskola intézményvezetője a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki 

az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.  

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

könyvtáros pedagógusa gondoskodik.  

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 nagykorú tanuló, illetve 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 tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet 

a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét 

megfizetni. Ennek részletezése a Házirend 2.5. mellékletében történik. 

3.6. Tantárgyválasztás 

Az iskola intézményvezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 

osztályfőnöki órákon és írásban is értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben 

választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.  

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. Az iskola a 

vonatkozó jogszabályok szerint, a történelmi egyházakkal egyeztetve biztosítja tanulóink 

számára a hitoktatás. 
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3.7. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

Hiányzás 

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell. Ez vonatkozik a tanórán 

kívüli egyéb foglalkozásokra is. Ha a távolmaradást a tanuló nem igazolta, akkor a mulasztás 

igazolatlan.  

A szülő gyermekének hiányzása első napján telefonon keresztül köteles jelezni a tanítónak, az 

osztályfőnöknek, hogy gyermeke beteg, akadályoztatva van.  

A tanuló hiányzásának legkésőbb a második napján – amennyiben addig nem történt a szülő 

részéről semmilyen értesítés - a tanító, osztályfőnök megkérdezi a hiányzás okát a szülőtől, 

melyet rögzít, feljegyzést készít. Amennyiben nem éri el a szülőt, megteszi a szükséges törvényes 

lépést, írásban értesíti a szülőt gyermeke hiányzásáról. 

A szülő egy tanévben gyermekének öt nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú 

hiányzásra engedélyt – indokolt esetben, írásos kérelemre – az iskola intézményvezetője adhat. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján köteles igazolni mulasztását, amennyiben az 

nem történt már meg a gyermekorvos részéről elektronikus felületen keresztül. Az igazolást az 

osztályfőnöknek kell bemutatnia. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, 

ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás csak indokolt esetben 

fogadható el. 

A tanuló mulasztása igazolt, ha  

- távolmaradását orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel igazolja; 

- hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt 

igazolja; 

- a 7. és 8. évfolyamos tanulók - évente legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú 

rendezvényen vehetnek részt, amelyet a rendezvényt szervező intézmény igazol; 

- előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az intézményvezetőtől. 

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

mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti.  
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A várható távolmaradásra szóló sportegyesületi kikérőket az osztályfőnöknek kell bemutatni, 

ezek igazolásként is szolgálnak a távolmaradásra. Minden más indokból készült kikérőt vagy 

kérelmet az intézményvezetőnek kell bemutatni. Ezek ügyében engedélyt az iskola 

intézményvezetője adhat. 

Késés 

Ha a tanuló az óra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít. A késés tényét, 

idejét a nevelő rögzíti a naplóban. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, 

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

igazolatlan hiányzásnak minősül, mely mértékétől függően figyelmeztetéssel jár. A késő tanuló 

nem zárható ki a tanóráról. 

Igazolatlan hiányzás 

Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott. Az 

értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire. 

Az iskola értesíti a szülőt, az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a 10 órát 

eléri, valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.  

Ha tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti 

az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen ebben az 

esetben szabálysértési eljárás indul.  

Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az illetékes 

gyámhatóságot értesíti, valamint kezdeményezi a családi pótlék szüneteltetését. 

Hiányzások következménye 

 

Ha egy tanévben az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszáma 

a) meghaladja a 250 órát, 

b) egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 

c) igazolatlan órái meghaladják a 20 tanórát 

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

a tanuló nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. Az osztályozó vizsgát a c) pont esetén a nevelőtestület megtagadhatja. 
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Amennyiben a tanuló mulasztásainak száma már az első félévben meghaladja a meghatározott 

mértéket és teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozó vizsgát kell 

tennie.  

A mulasztásokra igazolására vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre 

is vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező. 

3.8.   A diákkörök működésének szabályai  

Az iskolai diákkörök működésének rendje: 

A demokráciára, a közéleti felelősségre nevelés érdekében az iskola tanulói diákköröket 

hozhatnak létre. Diákkör lehet: szakkör, önképzőkör, sportkör, énekkar, művészeti csoport. 

Diákkör létrehozására javaslatot tehet az iskola intézményvezetője, bármely nevelő vagy tanuló.  

A diákkört csak pedagógus vezetheti. 

Diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit. 

A diákkör foglalkozásaira szülői engedéllyel és az osztályfőnök véleményének 

figyelembevételével lehet jelentkezni. 

A jelentkezést írásban, a kiadott formanyomtatványon a meghatározott időpontig az osztályfőnök 

gyűjti össze. Túljelentkezés esetén képességeid alapján a foglalkozásvezető dönt a felvételről. A 

diákkörbe való belépés egy évre szól. A diákkörből - indokolt esetben – az intézményvezető 

engedélyével lehet kilépni. 

A Diákönkormányzat működésének szabályai  

A tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat (DÖK), a tevékenysége a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A Diákönkormányzat munkáját az iskola intézményvezetője 

által megbízott pedagógusok segítik, egyben ők látják el a képviseletet is. A DÖK folyamatosan 

és rendszeresen végzi munkáját a tanulók érdekében. Az osztályközösséget a 

Diákönkormányzatban az osztályokban megválasztott 2-2 tanuló képviseli.  

- A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési – oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
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- A Diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata alapján működik. A 

szabályzat elkészítésekor, módosításakor a nevelőtestület véleményt nyilvánít. A 

működési szabályzatot a tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 

- A Diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 

szervezésében, tervezésében és önálló programokat szervez.  

- A Diákönkormányzat évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről 

a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

- Részt vesz az iskola alapítványával együttműködve a Suli-buli hagyományőrző program 

szervezésében, lebonyolításában. 

- Az iskolában évente egy alkalommal diákközgyűlést szervez a Diákönkormányzat 

működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. Az évi rendes 

diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi a tanév 

helyi rendjében meghatározottak szerint, legkésőbb május 31-ig. A diákközgyűlésbe 

minden osztály két főt delegálhat a diáktanács tagokon kívül. 

A tanulók nagyobb közösségét érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a DÖK 

véleményét, javaslatát.  

A tanulóifjúság nagyobb közösségének minősülnek az osztályközösségek, évfolyamok.  

A Középkerti Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Diákönkormányzatának 

szabályzata a 3. sz. mellékletben található. 

3.9. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje   

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

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

intézményvezetője határozza meg a jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében 

rögzítettek alapján. A tanulót és szüleit írásban értesíti a vizsga lebonyolítását megelőzően.  

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

megállapításához, vagy ha a tanórai foglalkozások alól felmentették (egyéni munkarend szerint 

tanuló). Osztályozó vizsgát tenni minden tanév január és június hónapjaiban lehet, kivéve a szülői 

írásbeli kérelmére legkésőbb a tanév végéig, azaz augusztus 31-ig.  
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Javítóvizsga az adott tanév augusztus 15-31. közötti időszakban teljesíthető. 

3.10. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok  

Az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 

tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Ez a 

kötelező felvételt biztosító iskola.  

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, köteles előnyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye 

található. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló felvételét csak helyhiány miatt lehet megtagadni. 

Ha az általános iskola a kötelező felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja 

teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat 

meg kell hívni.  

Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, 

továbbá az a tanuló, akinek különleges helyzete indokolja. A különleges helyzeten az alábbit kell 

érteni: 

- a tanköteles tanuló testvére az iskola tanulója; 

- a tanköteles tanuló szülője (szülei) pedagógus; 

- a tanköteles tanuló, vagy a szülő egészségi állapota a felvételt, átvételt indokolttá teszi; 

- a tanköteles tanuló szülőjének (gondviselőjének) munkahelye az iskola körzetében található. 

4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ 

INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy 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 
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részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesíti. 

Szaktanári dicséret:  

- iskolai versenyért, 

- városi verseny 4. helyezésétől, 

- megyei verseny 11. helyezéstől, 

illetve a pedagógus egyéni mérlegelése alapján.  

Osztályfőnöki dicséret:  

- városi versenyeken 2-3. helyezés, 

- megyei versenyeken 7-10. helyezés, 

- területi, kistérségi, régiós vagy országos elődöntő versenyeken 11-15. helyezés,  

- országos versenyeken 21-30. helyezés, 

- nemzetközi versenyeken való részvétel, 

illetve az osztályközösség vagy az osztályfőnök döntése alapján. 

 

Igazgatói dicséret:  

- városi 1. helyezés, 

- megyei 4-6. helyezés, 

- területi vagy országos elődöntő 7-10. helyezés,  

- országos 11-20. helyezés, 

- nemzetközi 16-25. helyezés, 

illetve a szakmai munkaközösség javaslata alapján. 

 

Nevelőtestületi dicséret:  

A szaktanár javaslatára az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek döntése alapján 

adható az alábbi, illetve kivételes esetekben egyaránt: 

- megyei 1-3. helyezés, 

- területi vagy országos elődöntő 1-6. helyezés, 

- országos 1-10. helyezés, 

- nemzetközi 1-15. helyezés, 

- nyelvvizsga A vagy B típusa. 
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Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai 

hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanórán, tanévzáró ünnepélyen, illetve 

nevelőtestületi értekezleten. A dicséretről a szülőt írásban értesíteni kell. A kiemelkedő 

eredményt elérő tanulók eredményét az aulában elhelyezett tablón keresztül közzé lehet tenni. 

Egyéb jutalmazási módok:  

- Az évfolyam legjobb tanulója: a legjobb – 4,5 feletti tanulmányi eredményt elérő, példás 

magatartású, a tanulmányi, művészeti és sport versenyeken a legaktívabb tanuló 

pályázhat. A díj átadása az évzárón történik.  

-  Javaslat „Jó tanuló, jó sportoló” városi és megyei díjakra; 

- Tanév végén könyvjutalom. A jutalomkönyvekre az osztályokban tanító tanítók, 

szaktanárok, tanárok tesznek javaslatot: kimagasló tanulmányi eredmény - év végi 

osztályzata jeles, kiemelkedő- megyei és országos tanulmányi, művészeti és sport 

versenyeken vett részt. 

- Ballagáskor könyv, az iskola oklevele: folyamatos kimagasló tanulmányi eredmény - év 

végi osztályzata jeles vagy kitűnő - megyei és országos tanulmányi, művészeti és sport 

versenyeken I-X. helyezést ért el. A jutalomkönyvekről, oklevelekről az osztályokban 

tanítók, javaslata alapján az osztályozó értekezleten döntünk.  

Ballagó diákok külön jutalmazása  

 „Tudással a jövőbe” elnevezésű alapítványi díj 

Alapelv: - folyamatos, magas színvonalú tanulmányi munka 

              - folyamatos magas színvonalú sporttevékenység. 

Kaphatja évente egy tanuló, aki:  

    - országos, nemzetközi tanulmányi versenyeken – egyéni vagy csapat - 

       I-X. helyen szerepel (kivéve a levelezős versenyeket, ha nincs behívásos döntője),  

    - országos, nemzetközi sportversenyeken I-X. helyen szerepel (egyéni vagy csapat), 

    - részt vesz „innovatív” munkában területi vagy országos pályázatokon. 

 Finanszírozza az iskola alapítványa. Kivételes esetben a díjat megosztva két 

 tanuló is kaphatja. 
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  „A társakért és iskoláért” elnevezésű iskolai díj 

 

  Kaphatja az az egyén vagy kisebb közösség:           

- aki/k közösségi szerveződésekben folyamatosan aktívan szerepel/nek, szervez/nek, 

irányítanak, kezdeményez/nek; 

- aki /k megyei, országos vagy nemzetközi tanulmányi, művészeti és sport versenyeken, 

pályázatokon sikeresen vesz/nek részt, és tanulmányi eredményük kiemelkedő vagy jeles. 

 

Mindkét díj esetén:  

- Odaítélésére írásban javaslatot tehet indoklással az osztályfőnök, a szaktanár, DÖK, az 

alapítvány kuratóriuma minden tanév májusi iskolavezetőségi üléséig. 

- A „Tudással a jövőbe” díj odaítéléséről az alapítvány kuratóriuma dönt az 

iskolavezetőség javaslatának figyelembevételével.  

- „A társakért és iskoláért” díj odaítéléséről a diákönkormányzat és a nevelőtestület 

közösen dönt, május hónapban.  

- A döntőbizottság fenntartja magának azt a jogot, hogyha nem talál megfelelő személyt 

(személyeket), akkor a díjat abban az évben nem adja ki. A ki nem adott díj nem vihető 

át a következő évre.  

- A jutalmak összegéről és formáiról minden évben a finanszírozók döntenek, egymás 

javaslatait és lehetőségeit figyelembe véve.  

- Mindkét díj átadásának ideje az iskola ballagási ünnepsége. 

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

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. 

A fegyelmező intézkedéseket, fegyelmi büntetéseket súlyuknak megfelelően kell megválasztani 

és a fokozatosság elvét be kell tartani. 

1. Szaktanári figyelmeztetés 

2. Szaktanári megrovás 



Hajdúböszörményi Tankerületi Központ               

 Középkerti Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola  

4220 Hajdúböszörmény, Erdély u. 37. 
 

Oldal 22 / 40 

 

3. Osztályfőnöki figyelmeztetés  

4. Osztályfőnöki intés  

5. Osztályfőnöki megrovás  

6. Igazgatói figyelmeztetés  

7. Igazgatói intés  

8. Igazgatói megrovás  

9. Szabadidős programoktól való távoltartás – az osztályfőnök írásos döntése alapján egy-

egy alkalomra. 

A fegyelmező intézkedések vonatkoznak a tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra, az intézmény 

által szervezett programokra is.  

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a tett-arányos büntetés, a fokozatosság elve és 

a nevelő célzat érvényesül. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok 

betartásától el lehet tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell 

részesíteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

• durva szóbeli agresszió;  

• másik tanuló vagy felnőtt dolgozó testi épségének veszélyeztetése, egyéb testi és lelki 

bántalmazása;  

• az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital, energiaital) iskolába hozatala, 

fogyasztása;  

• a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;  

• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

 

Fegyelmi eljárás 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 
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e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai Diákönkormányzat véleményét a 

fegyelmi eljárás során be kell szerezni. A fegyelmi eljárás részletes szabályait az iskola 

Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.  

4.3. A 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, valamint az 

alkalmazandó intézkedések 

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

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, a közösségi együttélés szabályaival alapvetően 

ellentétes magatartást tanúsít, mellyel sérti az iskola helyi normáit, szabályait, a tanulók, 

pedagógusok, alkalmazottak alapvető érdekeit, jogait. 

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

felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. 

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

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

Ha a közösségellenes magatartás vagy azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek 

vagy bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a tudomásszerzéstől számított öt napon belül 

vizsgálatot kezdeményez a tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat 

lefolytatására az intézményvezető három fős bizottságot hoz létre, melyet maga vezet. A 

vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie a következőket: 

- a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy azzal történő fenyegetést 

- az elkövetett 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 társadalmi, valamint iskolai normarendszerrel, értékrenddel, 

kommunikációs eljárásokkal, helyi szokásrenddel 
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A vizsgálatnak és alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálnia. 

5. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 

A tanulók joga és kötelessége az iskola szellemiségét képviselni, magatartásával, képességeinek 

kibontakoztatásával annak jó hírét szolgálni. 

5.1. A tanulók kötelességei 

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy 

- a Házirend előírásait betartsa, 

- a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet szervezésével 

kapcsolatos feladatok ellátásában, 

- eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, tanuljon szorgalmasan, képességeinek 

megfelelő teljesítményt nyújtson,  

- pontosan jelenjen meg a kötelező és a választott foglalkozásokon, hiányzásait igazolja,  

- a tájékoztató füzetet mindennap magánál tartsa, a kapott osztályzatokat az ellenőrző könyvbe 

beírja, azokat az egyéb tanári bejegyzésekkel együtt a szülőkkel aláírassa - bejegyzéseket 

csak pedagógus javíthat és helyesbíthet, 

- a tananyagot bepótolja a szaktanárral egyeztetett módon, 

- tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanárai és diáktársai iránt, 

- magatartása fegyelmezett legyen, a Házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó 

különleges szabályokat betartsa. Fegyelmezetlen viselkedésével nem akadályozhatja a 

nevelő tanításhoz való, diáktársai tanuláshoz való jogát, 

- tanárainak, az iskola pedagógusainak, dolgozóinak és diáktársainak köszönjön, 

- az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulóinak emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. Személyiségi jogainak gyakorlása nem korlátozhat másokat személyiségi 

jogaiban. Véleményét, javaslatait olyan tartalommal töltse meg, és olyan formában 

fogalmazza meg, amely nem sérti mások emberi méltóságát. 
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- védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét teljesíti, ha lopás vagy rongálás 

esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának. Ha a tanuló tanulmányi 

kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény jogellenesen 

kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés 

mértéke 100 %, de ez nem haladhatja meg a minimálbér egyhavi összegének 50 %-át. Ha 

gondatlan károkozás esetén bebizonyosodik több gyermek felelőssége, a kártérítés közöttük 

egyenlő arányban megoszlik. 

- az iskolába csak a kötelességeinek teljesítéséhez szükséges eszközöket hozhat, más 

eszközöket csak saját felelősségére, melyekben, ha kár keletkezik az iskola kártérítési 

felelősséget nem vállal, 

- ismerje a balesetvédelmi, tűzrendészeti (tűzriadó terv) szabályokat - osztályfőnöke 

ismertetése alapján - és szükség esetén tanári irányítással ennek megfelelően cselekedjen, 

- óvja / ne veszélyeztesse/ saját és társai testi épségét, egészségét. Haladéktalanul jelentse a 

felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társát, az iskola 

alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel. 

Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. Saját illetve mások testi épségére 

veszélyes eszközöket az iskolába nem hozhat. 

- hiányzását a megérkezése után osztályfőnökénél igazolja, 

- a könyvtárból kikölcsönzött könyveket, dokumentumokat a kölcsönzési határidő lejártáig 

szolgáltassa vissza a könyvtárba. Ha erre legkésőbb a tanév vége előtt két héttel nem kerül 

sor, a mulasztás jogi lépéseket von maga után. Az elveszett vagy a használhatatlanságig 

megrongálódott dokumentumot köteles vagy beszerezni és beadni a könyvtárba. 

Amennyiben az nem szerezhető be, árát a napi forgalmi áron köteles megtéríteni. 

- megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja, védje az iskola felszereléseit, berendezési tárgyait, létesítményeit, 

- az iskola területén talált tárgyakat a portán leadja, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően 

az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 

- az iskolában tiszta, ápolt külsővel, helynek, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg, 

- az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken – az előre megbeszéltek szerinti – ünnepélyes 

ruhában jelenjen meg. 
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5.2. Általános szabályok 

5.2.1. Az iskolában tartózkodás ideje alatt csak engedéllyel lehet elhagyni az iskola területét. Az 

engedélyt a szülőnek kell kérnie az ehhez szükséges formanyomtatvány (Kikérő) két példányban 

való kitöltésével. A Kikérőt a szülő tölti ki és az intézményvezető –akadályoztatása esetén az 

intézményvezető-helyettes- írja alá. Egy példányával szükség esetén a tanuló igazolja a 

távollétet, egy példánya az iskolában marad. 

5.2.2. Az iskola munkahely, ezért kerülni kell a kihívó szélsőséges, egészségre ártalmas 

öltözködést, viselkedést, megjelenést. A tanuló megjelenése életkornak megfelelő, ápolt, helyhez 

és alkalomhoz illő legyen. 

5.2.3. Balesetvédelmi okból tilos testékszer és nagyobb méretű műköröm viselése az iskolában. 

Balesetvédelmi okból ékszer és óra viselete tilos a testnevelésórákon. Ezeket az eszközöket a 

bezárt öltözőben a táskában kell elhelyezni, vagy az órát tartó nevelőnek átadni. 

5.2.4. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, testnevelés- fizika-, 

informatika- és kémiaórákra, melyeket a szaktanárok ismertetnek az első tanítási órán.  

5.2.5. Az osztálytermekben lévő oktatástechnikai eszközök (laptop, interaktív tábla, projektor) 

csak pedagógus jelenlétében működtethetők. A működéshez szükséges távirányítókat, kábeleket 

az órát vezető pedagógus kezelheti. 

5.2.6. Ha a tanuló elveszíti a tájékoztató füzetét, a szülő írásos kérelme alapján, az osztályfőnöke 

engedélyével kérhet újat az iskolatitkári irodában. Az első ellenőrző pótlása nem von fegyelmi 

vétséget maga után, de a tájékoztató füzet újbóli elvesztése és annak pótlása már igazgatói 

figyelmeztetéssel jár. 

5.2.7. Az iskola területén illetve annak környezetében dohányozni, szeszes italt, energiaitalt 

illetve más egészségre ártalmas anyagot fogyasztani tilos. Ennek megszegése törvényességi 

intézkedést vonhat maga után. 

5.2.8. Az iskola tágabb környezetében szemetelni, nyugalmat megzavaró módon hangoskodni 

tilos! 

5.2.9. Mobiltelefont és más infokommunikációs eszközt (tablet, laptop, audioeszközök stb.) a 

tanulók saját felelősségükre hozhatják az iskolába. Ezeket az eszközöket az iskola területén 7.30 

és 16.30 óra között kikapcsolt állapotban kell tartaniuk! 
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5.3. Az iskolánkban érvényesülő jogok 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy 

- az iskola életét érintő kérdésekben kulturáltan, megfelelő stílusban és hangnemben 

véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen, és érdemi választ kapjon, 

- személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára, 

- vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön, 

melynek szervezését az egyházak végzik, 

- választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 

- szaktanárától és az osztályfőnökétől a tanulmányi teljesítményéről, iskolai magatartásáról, 

és előmenetelének értékeléséről tájékoztatást kapjon, 

- választhasson a választható tantárgyak közül, igénybe vegye az intézmény létesítményeit (a 

helyiséghasználati rendnek megfelelően), az iskola által meghirdetett napközi, tanulószobai, 

szakköri, sportköri foglalkozásokra, tanulmányi versenyekre jelentkezzen, és azokon részt 

vegyen, 

- igénybe vegye az iskolaorvosi szolgáltatást,  

- családja anyagi helyzetétől függően kérelmére (indokolt esetben) szociális támogatásban, 

kedvezményekben részesüljön, 

- ha otthoni felkészülésében akadályoztatva volt tantárgyanként, félévente 1 alkalommal 

feleletmentes órát kérhet, amelynek tényét az ellenőrzőbe előre a szülő által be kell 

jegyeztetnie - előre bejelentett számonkérés alól nem kérhető, kivéve hosszas betegség 

esetén, 

- csak napi 2 témakört lezáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján (rendszerezés, 

összefoglalás), melyet a nevelő egy héttel előre jelez – alsó tagozaton az első négy tanórában, 

felső tagozaton az első 5 órában, 6. órában csak akkor, ha nincs máskor óra, / a témazáró 

dolgozatok érdemjegye súlyozottan számít az éves értékelésbe/, 

- a 10 munkanapon belül – kivéve a pedagógus betegsége esetén - kijavított és leosztályozott 

dolgozatát megtekintse, és az értékelés szempontjait megismerje, 
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- eldönthesse, hogy a 10 munkanapon túl kiadott témazáró dolgozatának jegyét beszámítsák-

e az értékelésébe, 

- a tanulónak joga van az óraközi szünetek teljes idejére, 

- adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja,  

- igénybe vegye az iskolai könyvtárat a könyvtári rendnek megfelelően, 

- anyagi helyzetétől függően, jogszabályi keretek között anyagi támogatásban részesüljön, 

- kérje az átvételét más iskolába. 

5.3 Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

- osztályonként két-két hetes heti váltásban.   

 

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki.  

A hetesek feladata:  

- minden tanítási óra kezdetén a hiányzó tanulókról jelentést tesznek az órát tartó 

pedagógusnak,  

- ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt perccel, jelentik az 

igazgató-helyettesi irodában,  

- gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, tanítási idő alatt és az 

utolsó tanóra után a tanterem tisztaságáról 

- amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az 

órát tartó pedagógusnak, a folyosói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az 

iskolavezetésnek,  

- bejelentik a portán is a megrongálódott eszközök állapotát,  

- szünetekben felelősek a tanteremben hagyott tárgyakért 

- a szünetben fegyelmezetlenül viselkedőket jelzik az ügyeletes nevelőnek. 

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik. 
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5.4. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai  

A tanulókat az iskola intézményvezetője az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, 

az aktuális tudnivalókról az iskolai vezetőségen keresztül, diákönkormányzati vezetőn 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, a 

tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) és a KRÉTA felületén keresztül írásban tájékoztatják. 

Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete (ellenőrző könyve) a pedagógus számára rendszeresen 

nem elérhető, a szülő irányába kötelező tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más, az 

intézményvezető által elrendelt formában történik. 

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

iskola intézményvezetője digitális felületeken keresztül, az osztályfőnökök által, valamint a 

bejárat mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan írásban tájékoztatja.  

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 tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

6.1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

- osztályozó vizsga 

- javítóvizsga 

- különbözeti vizsga 

- pótló vizsga 

6.2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve 

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

a 250 tanítási órát és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem minősíthető, a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 
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- a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból meghaladja a tanítási órák 30%-át és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

minősíthető, a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

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

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola 

eleget tett az ezzel kapcsolatos meghatározott értesítési kötelezettségének. 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 minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

6.3. Javítóvizsgát tehet a tanuló,  

- ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

- ha az osztályozó vagy különbözeti vizsgán saját hibájából nem jelent meg vagy a megkezdett 

vizsgáról engedély nélkül távozott. 

6.4. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók és szüleik 

- osztályozó vizsga esetén a vizsga időpontja előtt legalább 14 nappal tudják meg 

- javítóvizsga esetén a vizsga időpontját a nyári szünidő végén, augusztus 15-ig az iskola 

külső hirdetőtáblájáról és az iskolai honlapról, helyét és követelményeit az adott tanév 

végén, bizonyítványosztáskor tudják meg. 

Választható tantárgy vagy tantárgyak esetében az osztályozó vizsgára történő jelentkezés a 

vizsga időpontja előtt legalább két héttel, írásban, az iskola intézményvezetőjénél történik. 

6.5. Az osztályozó vizsgák megtartásának időpontja június 01. és június 15. közötti időpont, 

melynek pontos kitűzésére a vizsga előtt legalább egy hónappal kerül sor. 

6.6. A javítóvizsgák megtartásának időpontja augusztus 25. és augusztus 31. közötti időpont, 

melynek pontos kitűzésére augusztus 15-ig kerül sor. 

6.8. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. 
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6.9. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha 

1. a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad 

2. a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 

MELLÉKLETEK 

1. SZ. MELLÉKLET 

1. Iskolai védő, óvó előírások 

1.1 Védő, óvó előírások a tanulók egészsége, testi épsége védelmében  

• Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás az iskolavezetés 

feladata. 

• Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő biztosítja. 

Feladatuk a szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-magasság- 

és vérnyomásmérés, látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint 

preventív jellegű előadások megszervezése különböző korcsoportok számára.  

• A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

• A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést 

kapnak. 

• A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati 

rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való 

részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény 

biztosítja. 

• A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés 

foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.  
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1.2 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének 

meghatározása, közzététele 

• A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az intézményvezető által e 

feladatokkal megbízott pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a 

szülők, mind a tanulók rendelkezésére áll. 

• A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, 

fogadóóráját az iskola információs csatornáin (tanári hirdetőfal, faliújság, honlap) 

megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.  

• Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a 

fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a 

problémák megoldásába. 

1.3 Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések 

• Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, első tanítási nap 

osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és 

tűzvédelem legfontosabb szabályait. 

• Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani, 

hogy senkinek ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet. 

• Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget. 

• A balesetek elkerülése érdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat 

(labdázás, ugrókötelezés, gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a 

sporteszközökre mászni tilos. 

• Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcsőházban bármit 

kidobni tilos. 

• Az iskolában a jobb kéz szabály szerint kell közlekedni. 

• Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott 

engedélyével és felügyeletével használhatnak. 

• A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.  
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• A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe 

kell kísérni vagy mentőt hívni. 

• A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása 

esetén más érintett pedagógusnak a szülőt, az iskolavezetést tájékoztatni kell. 

• A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

2. SZ. MELLÉKLET 

2. Az iskolához tartozó létesítmények, helyiségek és eszközök használati rendje 

2.1. A tornaterem, a sportudvar és az öltözők rendje 

Az osztályok, csapatok, csoportok a tornatermet és a sportudvart csak nevelő, edző, felelős vezető 

felügyeletével használhatják. 

Sporttevékenységet végezni csak megfelelő sportöltözékben szabad. A terembe belépni kizárólag 

tiszta sportcipőben lehet! Ennek betartatása a nevelő, edző, az ügyeletes feladata. 

A terem és a sportudvar berendezési tárgyait, sportszereit rendeltetésüknek megfelelően szabad 

használni. Azok épségéért minden esetben az ott, akkor tevékenységet folytató nevelő-diák, 

edző-játékos tartozik anyagi felelősséggel. 

A sporttevékenység során használt szereket a foglalkozás után a helyükre kell tenni. A 

foglalkozás vezetői, megbízottjai kötelesek minden észlelt vagy általuk okozott kárt jelenteni az 

ott szolgálatot teljesítő alkalmazottnak. 

A terem világosítását és a térelválasztó használatát kizárólag felnőtt kapcsolhatja be illetve 

használhatja, melyet az iskolai foglalkozások után le kell kapcsolni, illetve felengedni. 

A szertárba belépni és szereket kihozni csak testnevelő tanári engedéllyel, felügyelettel szabad. 

A foglalkozások során a testi épség veszélyeztetése érdekében minden diáknak fegyelmezett 

magatartást kell tanúsítania. 

A terem és a sportudvar területén tilos a napraforgó és a rágógumi használata foglalkozások alatt 

és azon kívül egyaránt. 
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A sportlétesítményekben / tornaterem, sportudvar / tartott rendezvényeken történő bármely 

rendbontás, rongálás esetén az intézmény alkalmazottjai, a rendezők és a rendőrség jogosultak 

intézkedni. A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és 

felügyeletével használhatók. 

Az öltözőben hagyott értéktárgyakért az iskola felelősséget nem tud vállalni, de azok biztonságát 

az öltözők tanórák alatti zárva tartásával segíti. 

 

Az öltözők kulcsait átvevők – nevelők, edzők, csoportok felelős vezetői – felelnek az elhagyott 

öltözők állapotáért, melyet a foglakozás előtt és után is ellenőrizniük kell. Károkozás esetén az 

okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. 

 

A tanítási órák, edzések, foglalkozások idején az öltözőket be kell zárni, a kulcsot az órát tartó 

nevelőnek, edzőnek kell megőrizni. 

 

Testnevelés órák előtt a tanulókat pedagógus kíséri az öltözőbe. Minden tanuló köteles 

becsengetésig az öltözőkben tartózkodni és ott megvárni nevelőjét.  

 

Kérjük, hogy az öltözőkben:  

1. Viselkedj kulturáltan! 

2. Ruházatodat a kialakított rend szerint helyezd el! 

3. Vigyázz a zuhanyzó, a mellékhelyiség berendezéseire, biztonságára! 

2. Jelezd a tapasztalt hibákat – nevelődnek, edződnek, az ügyeletet teljesítő alkalmazottnak! 

3. Tanórák, edzések, foglalkozások után figyelj a következőkre: 

                     Kapcsold le a világítást!  

                     Zárd be az ablakot! 

                     Zárd el a vízcsapot! 

2.2. A játszótér rendje 

A játszóteret az alsó tagozatos tanulók vehetik igénybe, nevelő felügyeletével. 

 

Az elhelyezett eszközök használata úgy kell, történjen, hogy az ne veszélyeztesse saját maga és 

társai testi épségét! 

 

Az eszközök kisajátítása tilos!  
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A homokozóból a homok széthordása tilos! 

 

A sportpályán csak a beosztás szerinti időben lehet játszani! 

 

A parkosított területeket, fákat, bokrokat fokozott figyelemmel kell óvni! 

 

A szemetet minden esetben a kihelyezett szeméttárolókba kell beledobni! 

 

2.3. A számítástechnika terem használati rendje 

Táska, csomag, kabát a terembe nem hozható be! 

Tanári felügyelet nélkül a teremben tartózkodni tilos! 

Élelmiszert és folyadékot behozni és fogyasztani a helyiségben nem lehet! 

Bármilyen szoftver telepítése az iskola számítógépeire engedély nélkül tilos! 

A NETIKETT szabályainak betartása kötelező! 

A gépeket rendeltetésszerű használata kötelező! 

A foglalkozás végén a tantermet eredeti állapotában hagyva kell elhagyni! 

2.4. Az ebédlő használatának rendje 

 

Az ebédlőt az órarendhez igazodva a beosztási sorrendnek megfelelően lehet igénybe venni. 

Az ebédlőbe való belépés előtt a kézmosás - és járvány okán elrendelt veszélyhelyzet esetén 

kézfertőtlenítés - kötelező! Az ebédlőbe táskát bevinni tilos! 

 

Soron kívül csak nevelő engedélyével lehet étkezni! 

 

Az ebédlőt csak az ügyeletes és az ebédeltető nevelő jelenlétében lehet használni! 

 

Az étkezés az itt kialakított sorrend és útirány szerint működik: 

           

➢ kézmosás    

➢ járvány okán elrendelt veszélyhelyzet esetén kézfertőtlenítés  

➢ tálca  

➢ evőeszköz     

➢ leves    

➢ második fogás  

➢ harmadik fogás   

➢ helyfoglalás. 
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A kulturált étkezés szabályainak betartása kötelező! 

Evés után a tálcát és ételmaradékot, használt evőeszközöket, tányérokat vissza kell vinni a 

mosogató ablakhoz. 

 

Az asztalt és környékét tisztán, rendben kell hagyni az étkezés végeztével. Amennyiben kiömlik 

valamilyen étel vagy folyadék, a konyháról kért ruhával a tanuló köteles azt letörölni, rendbe 

tenni környezetét! 

 

2.5. A tartós tankönyvek kezelése 

1. A 2011. évi CXC. törvény [ Köznev. tv. ] alapján tartós tankönyv az a tankönyv, könyvhöz 

kapcsolódó kiadvány, amely nem tartalmaz a tankönyvbe történő bejegyzést igénylő feladatokat, 

és alkalmas arra, hogy a tanulók legalább négy tanéven keresztül használják. 

2. A tartós tankönyv beszerzése az iskola által készített felmérés alapján készül el minden év 

május 31-ig. 

3. Időleges brosúra nyilvántartásba (T-vel kezdődnek a leltári számok) kerülnek (3/1975 KM-

PM rendelet) a tartós tankönyvek, amelyeket a diákok a könyvtárból tartós használatra 

kölcsönöznek (igényfelmérés alapján). 

4.  Az iskolai könyvtár állományába került dokumentumok csak könyvtári bélyegzés és 

nyilvántartásba vétel után kölcsönözhetők. 

5. A tartós tankönyvek, továbbá a nem hagyományos dokumentumok nyilvántartásának 

vezetésénél, a fenti dokumentumok törlésénél és leltározásánál a 3/1975. (VIII: 17.) KM-PM sz. 

együttes rendelet és a hozzá kiadott irányelv /Műv. K. 1978. 9. sz. / előírásai, továbbá a könyvtári 

állomány nyilvántartásáról szóló MSZ 3448-78 figyelembevételével történik. 

A tankönyvek kölcsönzése: 

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja oldani, 

a tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a 

helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell 

tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 
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- több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb négy év, 

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1 – június 15. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása: 

A több évre kikölcsönzött tartós tankönyvek beírásra kerülnek a tanuló számítógépes kölcsönzési 

nyilvántartásába. 

A tankönyv elvesztésével és a tankönyv megrongálásával okozott kártérítés: 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és azt rendeltetésszerűen 

használni. Ebből következően elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig 

használható állapotban legyen. 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

- az első tanév végére legfeljebb 25%-os, 

- a második tanév végére legfeljebb 50%-os, 

- a harmadik tanév végére legfeljebb 75%-os, 

- a negyedik tanév végére legfeljebb 100%-os, 

Amennyiben a tanuló iskolát vált, a könyvtárból kölcsönzött tartós tankönyv(ek)et köteles 

visszaadni. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának 

megállapítása a könyvtáros tanár feladata. Vitás esetben az intézményvezető dönt. 

Kártérítés: 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tanulónak, a tankönyvnek a rongálódás pillanatában érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő 

vételárnak megfelelő hányadát (négy tanévet figyelembe véve) kell kifizetnie: 

- az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési árának 75%-át vagy újjal kell 

azt pótolni, 

- a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 50%-át, 
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- a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 25%-át, 

- a negyedik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 0%-át. 

A tartós tankönyvek, illetőleg az iskolában használatos tankönyvek egy-egy példányát az iskolai 

könyvtár tankönyvtárában is el kell helyezni. 

3. SZ. MELLÉKLET 

3. A diákönkormányzat működési szabályzata 

Célja, hogy a gyermek kapja meg és gyakorolhassa a tanulói jogviszonyból származó személyes 

jogait egyénileg és önkormányzati szervekben egyaránt. 

 

A diákönkormányzat felépítése: 

Az osztály közössége szeptemberben megválasztja a két fő diáktanács tagot, akik képviselik az 

adott osztály közösségét a Diáktanácsban. A Diáktanács minden hónapban rendszeresen tartja 

összejöveteleit, ahol megbeszélik az adott hónap konkrét feladatait, értékelik az előző időszak 

munkáját.  

 

A Diákönkormányzat szeptemberben elkészíti az éves munkatervét (a tanulók javaslatai alapján). 

A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, 

és jogosultak képviseltetni magukat a Diákönkormányzatban. 

 

A Diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, 

hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. Évente egy alkalommal 

diákközgyűlést szervez az iskola működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése 

céljából. 

 

A diákönkormányzatnak véleményét ki kell kérni: 

 - a Házirend megállapításakor; 

 - a tanulók kitüntetésében, jutalmazásában;  
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- az iskolai SZMSZ elfogadása előtt; 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításakor. 

 

A Diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési – oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 

A Diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 

berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

 

A Diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, az iskolában tanító tanár, továbbá az iskola 

tanulója, illetőleg annak szülője segítheti, aki eljárhat a Diákönkormányzat képviseletében.  

 

A Diákönkormányzat felnőtt vezetőjét az intézményvezető bízza meg. A Diákönkormányzat 

mindenkori vezetője felelős a Diákönkormányzat által használt tárgyi eszközökért. 

 

A Diákönkormányzat Szervezeti és működési szabályzatát a tanulóközösség fogadja el, és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. 
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