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BEVEZETŐ 

 

AZ ISKOLAI HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA 

 

Jogszabályi háttér  

 A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről idevonatkozó paragrafusai 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosított 20/2012. (VIII. 

31..) EMMI rendelet megfelelő paragrafusai  

 Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köz-

nevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

 Az Országos Diákjogi Tanács 1997. október 28-i ajánlása az iskolai házirendről. 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. Törvény 

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellá-

tás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet 

 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellá-

tás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

 

A házirend, mint jogi norma 

A házirend a köznevelési törvény felhatalmazása alapján alkotott intézményi belső jogi 

norma, önálló iskolai belső jogi forrás. 

A házirend ugyan nem jogszabály, de - mint intézményi belső normatív szabály - jogszabály-

ként funkcionál, mert:  

 jogszabály felhatalmazása alapján szabályozza az iskolai élet egyes területeit; 

 a házirend megalkotása a köznevelési törvényben meghatározott eljárási rendben 

történik; 

 a házirend nyilvános, minden érintett megismerheti; 
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 a házirendben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük jogkövetkezményt 

von maga után (jogkövetkezmény: valamilyen jogszerű szankció, büntetés jogsza-

bály alapján); 

 a rendelkezései alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni. 

HÁZIREND 

 

 

A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA 

  

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az is-

kola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

 

A házirend hatálya  

A házirendben megfogalmazott szabályok az intézményben történő jogszerű belépéstől 

annak jogszerű elhagyásáig terjedő időre szól, illetve a pedagógiai programban előírt intézmé-

nyen kívül tartott foglalkozásokra és programokra szól. Az iskolán kívüli időben a szülő felü-

gyeleti joga és felelőssége érvényesül. 

 Személyi hatálya 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szülei-

nek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

 Területi hatálya 

A házirend területi hatálya kiterjed: 

o az iskola területére; 

o az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre; 

o az iskolán kívüli - az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehaj-

tásához kapcsolódó – rendezvényekre, programokra. 

 Időbeli hatálya 

A házirendben foglalt szabályokat a fenntartó jóváhagyásától kezdve a házirend 
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következő módosításáig kell alkalmazni.  

 

 

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint 

az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola tanári szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél; 

 az osztályfőnököknél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; 

 az iskolai szülői szervezet vezetőjénél; 

 www.ecser.hu;   

 az intézmény előterében lévő faliújságon. 

A házirend egy példányát - a köznevelési törvény előírásainak megfelelően - az iskolába 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.  

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

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

lyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy - ettől eltérően - előre 

egyeztetett időpontban. 

 

http://www.ecser.hu/
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AZ INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS FÓRUMAI 

 

A tanulók és a szülők tájékoztatása 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról  

 az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente; 

o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal;  

o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja; 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 

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

folyamatosan szóban,a tájékoztató füzeten keresztül írásban, illetve az elektronikus naplóban 

üzenetek, emailek formájában tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a 

diákönkormányzat munkáját segítő nevelővel, bármely intézményi nevelővel vagy a szülői 

szervezet vezetőjével. 

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

 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet választmányi ülésén minden félév elején; 

o a községi honlapon; 

o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan tájékoztatja; 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

szóban: 

o a családlátogatásokon, 
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o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadóóráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

o írásban a tájékoztató füzetben és az elektronikus naplóban.  

 

 A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy a szülői szervezet vezetőjével.  

 

A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

Tanulói jogviszony  

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, mely nem kötődik az első 

tanév megkezdéséhez.  

  

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfőnök áll.  

Az osztályközösség saját tagjaiból két főt delegál - az osztály képviseletére, valamint kö-

zösségi munkájának szervezésére - az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.  

 

Diákkörök 

 Az iskolában a tanulói igényeknek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhet-

nek. A diákkör lehet szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet meg-

előző tanév végéig bármilyen tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szer-

vezet vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején - az adott lehetősége-
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ket figyelembe véve - a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelő-

testület dönt. 

 A diákköröket nevelő szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy 

vezeti. 

 A diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak - szülők írásbeli engedélyével - az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért - nagykorú személynek 

kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő sze-

mélyével kapcsolatban be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

 A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezni, és a diákkör tevékenységébe a 

tanév végéig részt kell venniük. 

 A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkor-

mányzat vezetőségébe. 

 

Az iskolai diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből 

álló DÖK vezetőség irányítja.  

A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskolai működési szabályzatában meghatározott rend szerint 

nyilvánít véleményt. 

A DÖK évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, terve-

zésében, önálló programokat szervezhet. Évenként egy tanításnélküli munkanap időpontjáról, 

programjáról, annak szervezéséről, teljes lebonyolításáról dönt, melyről a nevelőtestület az 

éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. A DÖK-nek döntési jogköre van a saját kö-

zösségi életének tervezésében, szervezésében, tisztségviselőinek megválasztásában. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Az intézmény a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő tanár. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja 

el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 
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előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezető-

ségének véleményét.  

Tagjait a tanév során folyamatosan tájékoztatja az aktualitásokról: 

a küldöttek által, a DÖK faliújságon. 

Az iskolai diákközgyűlés 

 Tanévenként legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell összehívni.  

 Az évi rendes közgyűlés összehívását a DÖK vezetője kezdeményezi, időpontját a 

tanév helyi rendje határozza meg. 

 A közgyűlés napirendi pontjait a megrendezés előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni, csakúgy, mint a kérdésfeltevés és határozathozatal rendjét. 

 Rendkívüli közgyűlés összehívását a DÖK vezetője és az igazgató kezdeményezheti, 

mely küldöttközgyűlésként is megszervezhető. 

 Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni és véleményt 

nyilvánítania. Ez a jog csak a törvények által előírt korlátozásoknak vethető alá (pl.: 

mások jogainak és jó hírének tiszteletben tartása, közrend- közerkölcs védelme stb.) 

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a 

diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója, vagy képviselője tájékoztatást 

ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

 

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 

 A szülői szervezetnek (közösségnek) a köznevelési törvényben biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, ame-

lyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók na-

gyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.  
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AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6
00

 órától délután a szerve-

zett programoknak megfelelően (de legkésőbb 20
00

 óráig) tart nyitva. 

Pedagógusok által tartott ügyelet reggel 7
00

 órától, délután 18
00 

óráig tart. 

Tanítási napokon bejáratnál elhelyezett csengővel lehet a belépési szándékot jelezni a 

8
10

- 11
30

, valamint a 14
00

 és 15
00

 óra közötti időszakban. 

A tanulók testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről gondoskodik intézményünk:  

 az iskolába történő belépéstől - 7
00

 órától - az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő 

időben; 

 a nevelési, illetve pedagógiai program részeként tartott kötelező, az intézményen 

kívül tartott foglalkozások, programok idejére.  

Az iskolába a tanulóknak reggel 7
30

 óra és 7
45

 óra között kell megérkezniük (Ez a 

nulladik órára érkező tanulókra nem vonatkozik.)  

Az indokolt esetben korábban érkező tanulóknak az 5. számú tanteremben kell tartózkodnia, 

ahol 7
00

 órától nevelői ügyelet van. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

Csengetési rend     Téli időjárás esetén 

 

 0. óra    7
00

 -  7
45    

0. óra    7
00

 -  7
45

 

 1. óra    8
00

 -  8
45    

1. óra    8
00

 -  8
45

 

 2. óra    9
00

 -  9
45    

2. óra    9
00

 -  9
45

 

 3. óra  10
00

 - 10
45    

3. óra  10
10

 - 10
55

 

 4. óra  11
00

 - 11
45    

4. óra  11
00

 - 11
45

 

 5. óra  12
00

 - 12
45    5. óra  1200 - 1245

 

 6. óra  13
00

 – 13
45    

6. óra  13
00

 – 13
45

 

 7. óra  14
00

 – 14
45    

7. óra  14
00

 – 14
45

 

 

 Indokolt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.   
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 A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, április, május) reggel 

7
30

 óra és 7
45

 óra között, valamint az óraközi szünetekben - kivéve az első és az ötödik 

szünetet - az udvaron kell tartózkodniuk. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron 

sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell 

vonulniuk.  

Az első szünet a tízórai szünet. Ilyenkor az ebédlőben tízóraiznak a napközisek, illetve 

az alsósoknak az iskolatej elfogyasztására is ebben a szünetben van lehetősége. A második 

szünetben, szintén az ebédlőben, a felső tagozatosok ihatják meg az iskolatejet. A tej elfo-

gyasztása után, kinti szünet esetén, az udvarra kell távozniuk.  

Rossz idő esetén és a téli hónapokban az ügyeletes nevelő utasítása alapján  töltik tanu-

lóink a szünetet az udvaron. Ilyenkor reggel 7
30

 után lehet a tantermekbe bemenni.  

A tanítási órák, foglalkozások kezdetére (első óra előtt 7
55

-re) diákjainknak a tanterem-

ben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodniuk.  

 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben csak az igazgató 

tehet. 

 A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közli a pedagógus. A dolgozatíratási 

szándékot az elektronikus  naplóban előre kell jelezni. Egy nap csak három dolgozatot
1[1]

 írhatnak 

tanulóink. Hatodik órában csak akkor, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. óra.  

A diák joga, hogy az írásbeli dolgozatokat kijavítva, értékelve egy héten belül (rendkívüli esetben 

két héten belül) megtekinthesse, a témazáró dolgozatok kivételével azokat hazavihesse.  

A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat fogadóórákon megtekintse. 

A tanítási órák után az intézményben az tartózkodhat, akinek szülője az év elején tett 

nyilatkozatában a délutáni foglalkozások alóli felmentését nem kérte gyermekének. 

Az udvaron csak tanári engedéllyel és felügyelet mellett tartózkodhatnak diákjaink, délelőtt 

és délután egyaránt. 

A pedagógusok ügyeleti rendjét az igazgatóhelyettes határozza meg az órarend függvényé-

ben. Az ügyeletes nevelők beosztása a bejárattal szemben lévő faliújságon tekinthető meg. Az 

ügyeletes - vagy az ügyeletes helyettesítésére kijelölt pedagógus - felelős az ügyeleti terület rend-

jének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért, ezért szünetben tanulóink problémáikkal, kérdése-

                                            
1[1]

 Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának 

elsajátítását ellenőrzi.  
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ikkel hozzájuk fordulhatnak.  

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére 

az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) engedélyével hagyhatja 

el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskolából való távozásra az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

Az ünnepélyek méltó megünneplése érdekében előírt ünnepi ruházat:  

 lányoknak fehér blúz, fekete szoknya, (télen fekete nadrág); 

 fiúknak a fehér ing, fekete nadrág (lehetőleg nem edzőcipő). 

Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével le-

het elhagyni. 

Szorgalmi időben a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál, az irodában történik. A 

szülőknek de. 7
30

-8
40

, tanulóink az első szünetben (8
45

-9
00

 óra között) van erre lehetőségük. 

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

tart nyitva heti egy alkalommal. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a 

szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza és  az intézmény 

bejáratánál kifüggeszti. 

 

 

A HELYSÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

Az iskolában tartózkodásra vonatkozó szabályok 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó személy köteles: 

a közösségi tulajdont védeni; 

a berendezéseket rendeltetésszerűen használni; 

az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni; 

az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni; 

a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni; 

a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit tanítási időben és azután is, csak valame-

lyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

A szaktantermekben a tanulók csak a teremfelosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak. A 
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szertárosi feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpontban is 

lehetnek a szaktanteremben.  

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében 

tartózkodhat az iskolában. 

Az intézmény alkalmazottai az iskola helységeit, létesítményeit nyitvatartási munkaidő-

ben rendeltetésszerűen használhatják. Ha az intézményi alkalmazottak nyitvatartási időn túl-

menően igénybe kívánják venni az iskola helységeit, ezt az igazgatótól írásban kell kérvé-

nyeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével. 

Az iskolai és személyi vagyonvédelem miatt az épületben az iskolai dolgozókon és a 

tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola 

igazgatójától engedélyt kaptak. 

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani a nyitvatartási idő alatt üresen hagyott 

tantermeket, helységeket.  

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat nyilvántartja.  

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után le-

hetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmény, számí-

tógépek stb.) a tanulók - tanári vagy szülői felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 

 

A SZAKTANTERMEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, tornateremben, könyvtárban, ebédlőben - jól 

látható helyen - külön helységhasználati rendet kell kifüggeszteni. A szaktanterem használati 

rendjét a helység felelőse állítja össze, és az igazgató hagyja jóvá. 

A helységhasználati rend a következőket tartalmazza: 

 a szaktanterem típusa, neve; 

 a terem felelősének neve, beosztása; 

 a helyiségben tartózkodás rendje; 
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 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása; 

 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

(További szabályokat a Munkavédelmi Szabályzat és függeléke tartalmazza.) 

 A tanuló kötelessége különösen, hogy megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások helységei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, szabályzatainak 

előírásait. 

Az intézményi mosdók, öltözők esetében is követelmény a rendeltetésszerű haszná-

lat és az energiatakarékosság. Alapvetőnek tartjuk a használat utáni higiéniai előírások 

betartását. 

Az iskolai helységek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helységleltár szerint 

kell megőrizni. Bútorok (székek, padok) más helységbe való átvitele a terem felelősének en-

gedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata, elektronikus berende-

zések üzemeltetése, stb. csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

Az intézmény berendezését, gépét csak engedéllyel, saját használat céljából írásbeli en-

gedély alapján lehet kivinni. A kölcsönkérőnek a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről 

elismervényt kell aláírnia.  A kiviteli engedély csak az intézményvezető és a leltári felelőssé-

get vállaló pedagógus együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsön-

zési határidőt. 

 

Karbantartás és kártérítés 

A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a terem felelőse köteles az igazgatóhelyet-

tesnek jelenteni, aki gondoskodik a javításról. 

Diákjaink kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit 

rendeltetésszerűen használják. Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítést kell fizetni. 

 Az iskola a tanulónak, tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkessé-

gére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. 

A kártérítési kötelezettség alól két esetben mentesül az intézmény: 

 ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő; 

 ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

Ha a diák valamely tárgyát, a házirend rendelkezéseit megsértve viszi be az intézménybe (pl.: 
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elmulasztja a bevitelt bejelenteni), a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak 

szándékos károkozás esetén felel. (Knt. 59. §) 

 

 

A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBENTARTÁSÁBAN, A 

TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért; 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, er-

re társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagy-

jon. 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek 

 osztályonként két hetes,  

 tantárgyi felelősök. 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, akiket az osztályfőnök jelöli ki az osztály-

névsor alapján. A hetes megbízása nem ruházható át. 

 

A hetesek feladatai 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kré-

ta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 

 kötelesek - kinti szünet esetén - a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldeni; 

 segítik az ügyeletes nevelők munkáját; 

 a szünetben a termet kiszellőztetik, őrzik osztályteremben maradt felszereléseket; 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fe-
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gyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterem-

be, értesítik az igazgatóságot; 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát; 

 ügyel az osztály öltözőszekrényének és annak környékének rendjére. 

 

Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefe-

lelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb. 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárá-

sában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. 

A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tar-

talmazza. 

 

Az osztályközösségek feladatai 

Az ügyeletes osztályok - felsős tanulók, valamint a harmadik, negyedik évfolyam tanu-

lói - megbízatása egy-egy hónapra szól. Az ügyeleti rendet a diákönkormányzat határozza meg 

éves munkatervében. Az ügyeleteseket az osztályfőnökök jelölik ki, akiknek feladata: 

 reggel 7
30

 és 7
50

 óra között gondoskodnak az ebédlő előkészítéséről, 

 az osztályfőnök és az ügyeletes nevelők utasításai alapján felügyelnek az udvar, 

folyosó és a lépcsőház tisztaságára.  

 

 

EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESETMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK 

 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket (2.sz. 

mell.); 
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 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a neve-

lőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyiben ezt állapota lehe-

tővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatá-

ban; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyege-

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

épület kiürítési tervében szereplő előírásokat; 

 a tanuló köteles elsajátítani és alkalmazni a tornaterem, a számítástechnika szak-

tanterem, az iskolai könyvtár, a műhely és az ebédlő helységhasználati szabályait.  

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az 

iskolaorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítja az intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint. 

Az intézmény tiszteletben tartja a beteg önrendelkezési jogát. A tanulónak – kiskorú esetén a 

szülőnek döntenie kell a vizsgálatokon való részvételről. A tanév elején nyilatkoznia kell, hogy 

hozzájárul-e a szűrővizsgálatok lefolytatásához.  

Az iskola biztosítja a szűrővizsgálatokon résztvevők felügyeletét. 

Az iskolaorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente egy alkalommal; 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

 szemészet: évente egy alkalommal; 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente két alkalommal; 

 a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata; 

 valamint csoportos prevenció: tanévemként legalább két tanítási óra. 

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 

alkalommal. 
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Az iskola épületében és udvarán dohányozni tilos. Dohányozni csak az utcai bejárattól 5 

méteres körzeten kívül szabad a 18. életévüket betöltött nagykorú személyeknek.. 

A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett - sportfel-

szerelést (pl.: tornacipő, fehér póló vagy fehér atléta, fekete tornanadrág vagy fe-

kete tornadressz, fehér pamut zokni) kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, ló-

gó fülbevalót, testékszert. 

 

TANTÁRGYVÁLASZTÁS 

 

A helyi tantervben meghatározottak szerint a tanórai foglalkozások a tanulói részvétel 

szempontjából lehetnek kötelező tanítási órák, kötelezően választott tanítási órák és szabadon 

választott tanítási órák. (A 2014-15-ös tanévben már csak 4. és 8. évfolyamon, a következők-

ben nem lesz.) 

Az igazgató minden év április 15.-ig közzéteszi tájékoztatóját a választható tantárgyakról, 

melyet előzőleg a szülői szervezettel és a diákönkormányzattal véleményeztetett. 

Az iskola minden év május 20-ig felméri, hány tanuló, milyen választható tanítási órán 

kíván részt venni. Az első évfolyamon a beiratkozáskor kell ezt megtenni az erkölcstan és a hit-és 

erkölcstan tekintetében. A jelentkezés egy tanévre szól. A jelentkezést követően, a választható 

tanóra kötelezővé válik.  

A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgy oktatása csoportbontásban folyik diák-

jaink a szaktanárokkal egyeztetve, megválaszthatják, he erre lehetőség van, mely csoportban 

szeretnék az adott tantárgyat tanulni. 

A csoportbontásról legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnök ad tájékoztatást. 
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AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE 

  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az igazgató a felelős. 

 Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a dolgozónak a nevét, aki az adott 

tanévben: 

 elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, 

 részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. 

 A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az 

iskola igazgatója megállapodást köt.  

A megállapodásnak tartalmaznia kell: 

 a felelős dolgozók feladatait, 

 a szükséges határidőket, 

 a tankönyvterjesztés (árusítás), illetve a tankönyvek átvételének módját, helyét, idejét, 

  

 A magasabb jogszabályok előírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjéről – a szak-

mai munkaközösségek véleményének kikérésével – évente a nevelőtestület dönt az alábbiak 

figyelembe vételével:  

A nevelőtestület döntése előtt az iskola igazgatója felméri, hány tanuló kíván az iskolától tan-

könyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán tan-

könyvet biztosítani. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolai szülői 

szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás 

rendjének meghatározásához.  

 

 Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai ét megfelelő számú tan-

könyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  

 

 Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti 

el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek 

véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő 

tankönyveket. 

 A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget 



 21 

az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.  

 A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, intézményi 

tanács és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

A Knt. 46 §-a alapján a 2013-2014-es tanévtől felmenő rendszerben ingyenesen jár a tankönyv 

a tanulóknak, illetve az állam továbbra is biztosítja rászorultsági alapon az ingyenes tankönyv-

ellátást. 

Az iskolának minden évben kötelessége tájékoztatni erről a szülőket, illetve felmérni, hogy a 

következő tanévben hány tanulónak kell térítésmentesen biztosítani a tankönyvet. A szülők 

igényüket egy erre rendszeresített igénylőlapon nyújtják be az intézménynek, majd benyújtják 

az ingyenességet igazoló okiratokat. 

Az állam által meghatározott összegben rendelhet (12.000 FT/fő) az iskola tankönyvet. 

 

Az ingyenes tankönyvellátást az iskola a következőképpen biztosíthatja. 

 Tankönyvkölcsönzéssel 

 Használt tankönyvek biztosításával 

 A tankönyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással 

Az ezt szabályozó rendelet a tankönyvkölcsönzést preferálja. 

 

 A tartós tankönyv fogalma: 

Nem tartalmazhat bejegyzést igénylő faladatokat a tanulók számára, illetve szigorúbb gyártás-

technológiai előírások szerint készül. 

A Knt. 29. §-a értelmében az állam által biztosított ingyenes tartós tankönyveket az igazgató-

nak az iskola könyvtári állományába kell vennie, és a tanuló részére a következő szabályozás 

alapján rendelkezésre kell bocsátania: 

 Az igazgató által a tartós tankönyvek kezelésével megbízott személy könyvtári állo-

mányba veszi a tankönyvet úgy, hogy az első lapjára az iskola könyvtári bélyegzőjét 

nyomja, melyen szerepel a leltári/nyilvántartartási szám, illetve 4 tanévre szóló évmeg-

jelölés. Az adott évhez kerül annak a tanulónak a neve, aki abban a tanévben használat-

ra kapta a tankönyvet. ( Bélyegzőlenyomat mellékletként csatolva.) 

 Az átvételt igazoló, erre rendszeresített nyomtatványt a szülővel íratja alá az intéz-

mény. (A nyomtatvány mellékletként csatolva.) 
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 A használat egy tanévre szól. 

 A tanév végén a tankönyv használója visszaszolgáltatja a tankönyvet, melyről igazolást 

kap az iskolától. 

A tankönyvhasználat szabályai: 

 A tankönyvet hagyományos módon kell becsomagolni (csomagolópapír), a címkét a 

csomagolás külső felére kell felragasztani. 

 Tilos használni öntapadós műanyag fóliát, illetve ragasztófelülettel ellátott egyéb cso-

magolóanyagot. 

 A tankönyvbe semmilyen íróeszközzel nem szabad írni, jelölni, aláhúzni. 

 Óvni kell a tankönyvet nedvességtől, vegyi anyagoktól, élelmiszerektől, éles tárgyak-

tól, egyéb fizikai behatásoktól. 

 Ha a tankönyv a használó hibáján kívül mégis oly mértékben megrongálódik, hogy a 

következő tanévben már nem lehet használni, akkor a tankönyv selejtezésre kerül. 

 Ha a tankönyvben a károkozás bizonyítottan szándékos, akkor a könyv ellenértékét a 

használónak (szüleinek) ki kell fizetni, vagy helyette újat kell beszereznie. 

A selejtezés szabályai: 

 Selejtesnek számít a tartós tankönyv, ha 

2. fedőlapja hiányzik, vagy olyan mértékben tönkrement, hogy nem lehet megja-

vítani 

3. lapjai összeragadtak 

4. lapjai eltépődtek 

5. olyan mértékű szövegrész rongálódott, vált olvashatatlanná, hogy annak az 

anyagrésznek az elsajátítása nem lehetséges 

6. nagymértékben elkoszolódott 

7. elveszett, elhagyták 
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TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14
00

 óra és 16
00

 óra között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli 

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

tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez 

alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. Az igazgató a felső 

tagozatos diákok közül azokat, akiknek a tanulmányi eredménye ezt indokolja kötelezheti a 

tanulószobán való részvételre. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 

kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható. 

 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 Napközi otthon, tanulószoba 

 A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik - az iskolá-

ban tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi 

otthon, az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetek-

ben (szorgalmi idő alatt) a munkanapokon - igény esetén (minimum 12 fő) - össze-

vont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni 

felügyelete nem megoldott. 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

o A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő 

írásbeli kérésére történik. 

o A napközi otthonba tanévenként, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell 
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jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi 

otthoni elhelyezését. 

o A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet írásban jelentkezni. 

(Foglalkozást minimum 15 fő jelentkezése esetén indítunk.) Indokolt esetben a 

tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

o Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, 

valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

o Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a 

köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál 

előnyt élveznek azok a tanulók, 

- akiknek mindkét szülője dolgozik, 

- akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

o Amennyiben a napközis vagy tanulószobai foglakozást továbbra nem kívánják 

igénybe venni, azt az esedékes étkezési díj befizetésekor a csoport nevelőjénél 

írásban kell jeleznie a szülőnek. 

o A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődnek és hétfőtől- csütörtökig délután 

16
30

, pénteken 15
00

óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók 

számára hétfőtől- csütörtökig 16
30

 óra és 18
00

óra illetve pénteken 15
00

 óra és 

16
00

 között az iskola felügyeletet biztosít. 

o A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével - a tanulószobára 

járó tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődik és hétfőtől- csütörtökig délután 

15
30

óráig pénteken 15
00

 óráig tart. 

o A napközis foglalkozásokon a tanulmányi idő 14
00

-15
00

-ig tart. A tanulószobán 

hétfőtől- csütörtökig 14
00

-15
30

-ig,  pénteken 14
00

-15
00

-ig. 

A tanulmányi idő megkezdése után a foglalkozás nem zavarható, kivételt indo-

kolt esetben csak az igazgató tehet. 

o A napközis és tanulószobás tanulók szülei írásban nyilatkoznak, hogy gyerme-

kük mikor és kivel távozhat a foglalkozásról. A gyermekükért érkező szülők az 

előtérben várakozhatnak.  

o A napközis és tanulószobás tanuló a tanulmányi idő, valamint az uzsonna befe-



 25 

jezése előtt csak indokolt esetben - előzetes írásos szülői kérés alapján - kaphat 

engedélyt korábbi eltávozásra. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a 

tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

o A tanuló a napközis és tanulószobai foglalkozásról – amennyiben nem marad 

ott  végig – a következő időpontokban távozhat: 

- miután a csoport megebédelt; 

- a tanulmányi idő megkezdése előtt, azaz 14
00

 órakor; 

- az uzsonna után 16
00 

órakor. 

o A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek iga-

zolnia kell. 

o Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munká-

jával folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” ju-

talomban részesíthető. 

o A napközis és tanulószobai csoportokban az alábbi tanulói felelősök működ-

nek: 

- osztályonként egy tanulmányi felelős, 

- nemenként egy tisztaságfelelős, 

- egy játékfelelős, 

- két napos. 

o A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelő-

sök feladatai: 

- gondoskodnak a leckefüzetről, minden nap az osztálytanító és a nap-

közis nevelő asztalára készítik; 

- figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a 

napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra; 

- segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 

o A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A tisztaságfelelősök fela-

datai: 

- felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságá-

ra; 

- ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét; 
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- a tanulás végén letörlik a táblát. 

o A játékfelelős megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelős feladatai: 

- a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításá-

ban; 

- felügyel a csoport játékainak megóvására; 

- rendet tart a csoport játékszekrényében. 

o A naposok megbízatása egy hétre szól. A naposok feladatai: 

- ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. 

 Diákétkeztetés  

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi három-

szori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanu-

lók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít. Azoknak a tanu-

lóknak, akik bár napközisek vagy tanulószobások az igazgató engedélyezheti a 

napi egyszeri étkezést, ha a szülő írásban kéri a gyermek egészségügyi problémái 

miatt. (tejérzékenység, lisztérzékenység, egyéb…) 

Az étkezések ideje 

Tízórai    8
45

 -   9
00

 óra  

   Ebéd  11
45 

– 14
00

óra  

  Uzsonna 15
30 

- 16
00

 óra 

Az ebédlőben a napközisek és a tanulószobások a csoportvezető nevelővel együtt 

ebédelhetnek. Az étkezősök a tanítás befejezése után, érkezési sorrendben állnak a 

tálaló elé.  

Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az élelmezésvezető-

nél kell befizetni minden hónapban előre. A tanév első hetére az iskolában csak 

annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat 

legkésőbb augusztus utolsó hetében befizeti. A többi hónapban a befizetési határ-

idő a tizedikét követő két munkanap, illetve egy pótbefizetési nap. 

Pénztári órák:     de.   7
30 

-   9
00

 

       du. 14
30 

– 16
00

 

Az önkormányzat a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visz-

szatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést egy nappal (24 órával) előre le-
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mondja. A túlfizetést a következő hónap étkezési díjánál veszik figyelembe. 

Amennyiben ez nem kivitelezhető, az összeget az önkormányzat visszatéríti. 

Hiányzás esetén az ételt el is lehet vinni a konyháról, ezt a szándékot az élelme-

zésvezetőnek előre kell jelezni. 

 Tehetséggondozó, előkészítő, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondo-

zását, valamint a lemaradók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

o Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör cso-

portjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a ta-

nulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

o Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehető-

ségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestüle-

te dönt.   

o Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rend-

szeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli verse-

nyeken való részvételre is felkészítjük. 

o Kirándulások, táborok 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára - 

az éves munkatervben meghatározott módon - kirándulást szerveznek. A ta-

nulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők-

nek kell fedezniük. 
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o Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó fog-

lalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesí-

tését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglal-

kozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

o Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanu-

lókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, tán-

cos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

o Hit- és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szerveznek. Az in-

tézményben a vallási szimbólumok viselése nem tiltott. Ezen jog azonban 

nem korlátozhatja mások jogainak érvényesülését. 

 Iskolai könyvtár 

Az iskolában működő könyvtár, mely a községi könyvtár kihelyezett része 

elsődleges feladata, hogy  gyűjteményeivel, szolgáltatásaival az iskolában fo-

lyó oktató-nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását támogassa, a tanu-

lók egyéni tanulását, önképzését segítse. 

 Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 

  A könyvtár ingyenes szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti 

igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott.  

Az iskolai könyvtár az éves munkatervben meghatározott időpontokban tart nyitva. 

Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók illetve a 

pedagógusok által használt segédkönyvek kivételével) két hét időtartamra lehet 

kikölcsönözni. A kölcsönzési idő két alkalommal hosszabbítható meg.  
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A tartós tankönyvek és szakkönyvek kölcsönzési ideje az utolsó tanítási napig szól. 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

- iskolai évkönyvek; 

- lexikonok, enciklopédiák, szótárak; 

- CD-k, diafilmek, műsoros - és videokazetták. 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülei) a könyvtári 

dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a 

kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. 

 

A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

Késés 

A 7
45 

órai csengetés után érkező tanuló késő, ezért nevét az ügyeletes tanár felírja. Ezen 

késések számát az osztályfőnök figyelemmel kíséri, mert a következő intézkedéseket vonja 

maga után: 

  5 késés  aktuális osztályfőnöki fokozat 

10 késés  osztályfőnöki felszólító levél a szülőnek a pontos iskolalátogatás 

    rendjéről 

15 késés  aktuális igazgatói fokozat 

20 késés igazgatói felszólító levél a szülőnek a pontos iskolalátogatás 

rendjéről 

25 késés után az osztályfőnök fegyelmi tárgyalást indít.  

Az óra kezdetét jelző csengetés utáni 10 percen belül érkező tanuló is későnek minősül, 

ezt a szaktanár az osztálynapló megfelelő helyén „K” betűvel jelzi. Ezen késések számát az 

osztályfőnök figyelemmel kíséri, mert a következő fegyelmi intézkedéseket vonja maga után: 

  3 bejegyzés  aktuális osztályfőnöki fokozat 

  6 bejegyzés  osztályfőnöki felszólító levél a szülőnek a pontos iskolalátogatás 

    rendjéről 

12 bejegyzés  aktuális igazgatói fokozat 

18 bejegyzés igazgatói felszólító levél a szülőnek a pontos iskolalátogatás 

rendjéről 
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24 bejegyzés után az osztályfőnök fegyelmi tárgyalást indít.  

 

Hiányzás 

Ha az óra kezdetét jelző csengetés után 10 percnél később érkezik meg a tanuló, az hi-

ányzásnak minősül, és igazolnia kell.  

A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról 

igazolni kell. (1.sz. melléklet/B) 

 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez 

alól mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat. 

 A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat 

távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb 

bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási 

napon belül igazolhatja mulasztását: 

o három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

o három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos 

igazolással.  

Felsős diákjainknak mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell 

bemutatni, a hiányzást követő első osztályfőnöki órán. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. 

Amennyiben az értesítés eredménytelen marad és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szüleit.  

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

 250 tanítási óra,  

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 20%-t meghaladja, 

és ennek okaként a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt értékelhető, a tanítási év 

végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letétét csak akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

hiányzások száma meghaladja az igazoltakét és az iskola eleget tett értesítési 
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kötelezettségének. 

Amikor a tanuló tanév végén nem osztályozható a tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végén meghaladja a meghatározott 

mértéket és emiatt teljesítménye nem értékelhető érdemjeggyel, félévkor osztályozó vizsgát 

kell tennie. 

A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

o példamutató magatartást tanúsít;  

o vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; 

o vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez; 

o vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt; 

o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

 Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret, 

o nevelői dicséret, 

o osztályfőnöki dicséret, 

o igazgatói dicséret, 

o nevelőtestületi dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

o szaktárgyi teljesítményért, 

o példamutató magatartásért, 

o kiemelkedő szorgalomért, 

o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 
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 Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehet át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet 

az iskola közössége előtt vehet át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

 

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

Az iskola feladata a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségszegések esetén a 

házirendben meghatározott fegyelmező intézkedéseket hozni, illetve súlyosabb 

kötelezettségek miatt fegyelmi büntetésről határozatot hozni. 

 Azt a tanulót, aki 

o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti;  

o vagy a tanulói házirend előírásait megszegi;  

o vagy igazolatlanul mulaszt;  

büntetésben lehet részesíteni. 

 Az iskolai büntetések formái 

o szaktanári figyelmeztetés, 

o nevelői figyelmeztetés, 

o osztályfőnöki figyelmeztetés, 

o osztályfőnöki intés, 

o osztályfőnöki megrovás, 

o igazgatói figyelmeztetés, 

o igazgatói intés, 

o igazgatói megrovás, 
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o tantestületi figyelmeztetés, 

o tantestületi intés, 

o tantestületi megrovás. 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben 

kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, megfélemlítése, meg-

szégyenítése; 

o az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, árusítása; 

o a szándékos károkozás; 

o az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

o ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogsza-

bályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindítá-

sáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, 

és azt a szülő tudomására kell hozni.  

Az alábbi fegyelmi büntetések lehetségesek 

o megrovás; 

o szigorú megrovás;  

o meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (ez szociá-

lis kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkozik) 

o áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, iskolába; 

o eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

o kizárás az iskolából 

Tanköteles tanuló esetén az utolsó két fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy is-

métlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát ke-

resni gyermeke számára. Az áthelyezés akkor alkalmazható, ha az adott iskola 
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igazgatója megegyezik a másik iskola vezetőjével az átvételről.  

A fegyelmi büntetésnek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló 

o életkorát; 

o értelmi fejlettségét; 

o az elkövetett cselekmény súlyát. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét is be kell szerezni az eljárás során. 

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. Ez nem halad-

hatja meg a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének ötven százalékát a 

gondatlan károkozásnál, a szándékos károkozásnál pedig az öthavi összegét. 

 A fegyelmi eljárás menete mellékletként csatolva. 

 

A  TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA 

   

 A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dol-

gok bevitele az iskolába tiltott. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges esz-

közökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt 

előre valamelyik nevelővel megbeszélik.  

 A tanulók az egyéb jogszabályokban tiltott tárgyakat az iskola területére, az iskolán 

kívüli, de intézményi rendezvényekre nem hozhatnak magukkal. 

 Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével - rendkívül szüksé-

ges esetben - hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű 

tárgyat illetve a nagyobb összegű pénzt - feliratozott zárt borítékban - a tanulók kö-

telesek leadni megőrzésre az iskolatitkárnál. 

 Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül (pl. használja 

mobil telefonját), a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni 

a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy beje-

lentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén az iskolatitkár 
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irodájában visszakapja, a további esetekben azonban ezeket, a dolgokat az iskola 

csak a szülőnek adja át. 

 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. 

Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni a tanév elején. A kerékpárt az 

iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani, lezárásá-

ról a tanulónak kell gondoskodnia. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével 

az iskola igazgatója készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véle-

ményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákön-

kormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljut-

tatják az iskola igazgatójához. 

A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi a iskolai szülői szervezet (közös-

ség) véleményét. 

Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, valamint a szülők véleményének figyelembe-

vételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazga-

tója beszerzi a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a kisebbségi önkormányzat egyetértés-

ét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 

 

Az érvényben levő házirend módosítását - bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatá-

ra, ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkor-

mányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 

A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja. 

 

HATÁLYBALÉPÉS 

 

A házirend 2014. november 29-én lép hatályba. 

 

Jelen házirend közzétételéről az intézmény vezetője gondoskodik. 
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ELFOGADÓ HATÁROZAT 

 

A házirend módosításához a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetértés-

ét beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Laky Ilonka Általános Iskola házi-

rendjét elfogadjuk. 

 

Ecser, 2014. november 28. 

 

 

 

P.H. 

 

 

         Arany Zsolt 

              igazgató 
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A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

Egyetértés 

A Köznevelési törvény 72.. § (1 bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kije-

lentjük, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola házirendjének tartalmával egyetértünk. 

 

Ecser, 2014. november 28. 

A szülői szervezet nevében: 

 

                Preiner Tünde 

            Szülői szervezet vezetője 

 

Egyetértés 

A köznevelési törvény 48. § (4) bekezdése értelmében biztosított jogunknál fogva kije-

lentjük, hogy a Laky Ilonka Általános Iskola házirendjének tartalmával egyetértünk. 

 

Ecser, 2014. november 28. 

A diákönkormányzat nevében: 

 

        Füle Dominik 

              a diákönkormányzat elnöke 
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A HÁZIREND MELLÉKLETEI 

 

1. SZ. MELLÉKLET/ A 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

(A 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL PARAGRAFUSAI 

ALAPJÁN) 

 

 

  

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség 

45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek 

köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betöl-

ti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a 

szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és 

ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján 

kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kor-

mányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy 

a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 

(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelé-

si igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, 

amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

(4) A tankötelezettség kezdetéről 

a) az óvoda vezetője, 

b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizott-

ság, 

c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgá-

lat alapján a szakértői bizottság 
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dönt. 

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére ma-

gántanulóként teljesíthető. 

(6)
138

 Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tanköte-

lezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredmé-

nyes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a 

gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a 

tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzetű tanuló esetén az is-

kola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 

(7)
139

 A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési Híd-

program keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető. 

(8)
140

 A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartá-

sáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára. A járási hi-

vatal gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot 

közöl az állami intézményfenntartó központ, és tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartóz-

kodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, továbbá hivatalból 

elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjele-

nést. 

(9)
141

 A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kor-

mányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat. 

(10)
142

 A települési önkormányzat jegyzője az óvodás, a járási hivatal az állami intéz-

ményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a 

lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolá-

nak. 

46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy 

a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig 

tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, 

b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 
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megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, 

pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak 

szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rend-

ben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, 

lezárásában, 

d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az 

iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati 

rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait, 

e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 

f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás so-

rán használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

g) az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltósá-

gát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, 

h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tar-

tani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és 

a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, meg-

alázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 

(3) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy 

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban ré-

szesüljön, képességeit figyelembe véve - az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

jogát szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban ve-

gyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezet-

ben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabad-

idő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és 
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fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a neve-

lés-oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többolda-

lú módon történjék, 

e)
143

 egyházi köznevelési intézményben vagy magán köznevelési intézményben vegye 

igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá hogy az állami vagy települési ön-

kormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben fakultatív hitoktatásban, hit- és er-

kölcstanoktatásban vegyen részt, 

f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való 

jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való 

jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 

korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a 

saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, vala-

mint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenn-

tartását, 

g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - külön-

leges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a 

pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

h) az oktatási jogok biztosához forduljon. 

(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi 

helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes 

vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy 

egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő 

költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének ha-

lasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a 

gyógypedagógiai nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tanköny-

vek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. 

(6) A tanuló joga különösen, hogy 

a) kollégiumi ellátásban részesüljön, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj143param


 43 

b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozá-

sok, továbbá pedagógusok közül, 

c)
144

 igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az isko-

la és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást, lelki, testi és 

értelmi fejlődését elősegítő védelemben részesüljön a köznevelési intézmény által biztosí-

tott számítógépeken való internet-hozzáférés során, 

d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja le-

gyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről, 

továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e kör-

ben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagó-

gusaihoz, az iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, a diákönkormányzathoz, és arra legké-

sőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül - az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a 

tizenötödik napot követő első ülésen - érdemi választ kapjon, 

h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben 

tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogsza-

bályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának 

gyakorlását, 

i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

j) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, to-

vábbá igénybe vegye a nyilvánosságot, 

k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt ve-

gyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

m) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság 

előtt adjon számot tudásáról, 

n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 
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o) választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meg-

határozottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

q) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesül-

jön, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 

(7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

(8) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelessé-

geire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására 

kiadott jogszabály a szülő, a szülői szervezet vagy a szülők képviselője részére kötelezett-

séget vagy jogot állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése, a jogok 

gyakorlása a tanulót - az iskolaszékbe történő delegálás kivételével -, a diákönkormányza-

tot, a tanulók képviselőjét illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelem-

mel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi 

tagsági viszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a 

fizetési kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell. 

(9) A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányá-

ban a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába ke-

rült dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági vi-

szonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak 

elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosí-

totta. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-

oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre 

tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az 

eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más 

hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(10) Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, 

köteles azt - kérelemre - a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor 

visszaadni. Az őrzésre egyebekben a Ptk. szerinti felelős őrzés szabályait kell alkalmazni. 

(11) A (9) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A 

megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője 
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egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha alkalomszerűen, egye-

dileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás ke-

retében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelő 

díjazást a teljes képzési folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható 

eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait az SZMSZ-ben kell 

meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye a tanuló teljesítményét. 

(12) A (9) és (11) bekezdésben foglaltak - a szakképzésben részt vevő tanulókat megille-

tő juttatások tekintetében - nem alkalmazhatók arra a tanulóra, aki a szakképzésben tanuló-

szerződés alapján vesz részt. 

(13)
145

 Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR adat-

kezelőjénél. A diákigazolvány elkészítéséről a KIR adatkezelője gondoskodik. A diákiga-

zolvány közokirat. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, 

születési helyét és idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását. A 

diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét 

és címét, a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány érvényességére vonatkozó ada-

tot és az igazolvány típusát. A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenőrzés-

re alkalmas eszközzel ellátott igazolvány. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárás-

ban - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a köznevelési intézmény a központi adat-

szolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elő a diákigazol-

vány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cse-

lekményeket. A köznevelési intézmény az eljárás során - ha jogszabály másként nem ren-

delkezik - a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton 

tart kapcsolatot KIR adatkezelőjével. A KIR adatkezelője a köznevelési intézmény útján 

közli a tanulóval a diákigazolvány kiállítására irányuló eljárás során hozott döntéseket. A 

KIR adatkezelője a diákigazolvány igényléséhez és előállításához szükséges személyes 

adatokat, a köznevelési intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott 

érvényesítő matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez és nyilvántartásához 

szükséges további, személyes adatnak nem minősülő adatot tartalmazó nyilvántartást vezet. 

A KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők a diákigazolvány el-

készítése körében tudomására jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének 

megszűnését követő öt évig kezelhetik. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj145param


 46 

1. SZ. MELLÉKLET/ B 

 

A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY A TANULÓK KÖTELESSÉGÉNEK 

TELJESÍTÉSÉRŐL 

 

54. § (1) A pedagógus - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tanuló teljesítmé-

nyét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a ta-

nítási év végén osztályzattal minősíti. A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését 

és minősítését az osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésé-

vel - végzi. Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét rendszeresen értesíteni 

kell. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az év-

közi érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés 

kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év 

végén bizonyítvány útján értesíti. Értesítő gyakrabban is készülhet az intézmény pedagógia 

programja szerint. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

(2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: 

a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégsé-

ges (2), elégtelen (1), 

b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

rossz (2), 

c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2). 

(3) Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített vagy 

felzárkóztatásra szorul. 

(4) A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a ta-

nuló értékelésére - jóváhagyott kerettanterv vagy az oktatásért felelős miniszter engedélyé-

vel - az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérő jelölés, 

szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. Ha az iskola nem alkalmazza az (1)-(2) be-

kezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, 
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vagy a szülő vagy a tanuló kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is 

elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való át-

váltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni. 

(5) Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület osztályozó értekezleten átte-

kinti, és a pedagógus, az osztályfőnök, gyakorlati képzés szervezője által megállapított osz-

tályzatok alapján dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépéséről. 

(6) Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a ta-

nítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagó-

gust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. 

Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért 

egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. 

(7) A tanuló értékelésekor, minősítésekor az (1) bekezdésben meghatározottakat - az ér-

demjegy és az osztályzat alkalmazására vonatkozó rendelkezések kivételével - akkor is al-

kalmazni kell, ha az iskola nem használja az érdemjegy, az osztályzat megjelölést. 

(8) Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati képzés keretében 

végzett tevékenységével összefüggésben teljesítményét, magatartását és szorgalmát a gya-

korlati képzés szervezője értékeli a (2) bekezdésében foglaltak szerint. A tanuló félévi és év 

végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezője állapítja meg és a nevelőtestület dönt a ta-

nuló magasabb évfolyamba lépéséről, szakmai vizsgára bocsátásáról. 

55. § (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére - kiskorú tanuló 

esetében a szülő kérelmére - felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos hely-

zete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak ta-

nulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az iskolában - 

kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként 

működik - az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti - az általános iskolában ti-

zenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. 

(2) A magántanulót - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - 

az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rend-

szerű szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes szabályokat a szakképzésre vo-

natkozó jogszabályok határozzák meg. 
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(3) Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igaz-

gató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot 

tudásáról. 

56. §
157

 (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bi-

zottság véleménye alapján az igazgató mentesíti 

a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett 

szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, 

b) a gyakorlati képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és 

a minősítés alól. 

(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló - a 

vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat. 

(3) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait 

megszakítsa, vagy akit fegyelmi határozattal a tanév folytatásától eltiltottak. 

57. § (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi 

követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy 

alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanu-

ló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megis-

métlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola 

magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 

(2) Az alapfokú művészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképző évfolyamba az 

léphet, aki - jogszabályban meghatározottak szerint szervezett - művészeti alapvizsgát tett. 

(3) A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára 

megállapított tanulmányi követelményeket egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő 

alatt is teljesítheti. 

(4)
158

 A tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, a 

művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga tanulmányi követelményeinek teljesítésé-

ről bizonyítványt kap. A bizonyítvány tartalmazza az általa tanúsított végzettségnek, szak-

képesítésnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, valamint az Európai Képesítési Keret-

rendszer szerinti besorolását az erről szóló kormányrendelet alapján. A bizonyítvány és a 

bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat. 

(5) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításá-

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj157param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV#lbj158param
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hoz szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szakké-

pesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter 

jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló 

nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést 

tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedé-

lye szükséges. 

(6) Az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről 

kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító 

bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott 

rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények 

megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának 

alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és 

meg kell őrizni. 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 

INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére 

az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észle-

li, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal 

együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat.  

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, háztartástan- 

életvitel) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkavédelmi szabályzatát, 

valamint a tűzvédelmi utasítást és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie; 
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ha szükséges orvost kell hívnia; 

a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie; 

értesíti a szülőt; 

a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. 

 Az iskolának igény esetén biztosítania kell az iskolaszék képviselőjének részvételét a 

tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremté-

sére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munka-

védelmi szabályzata tartalmazza. 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti.  

 Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

igazgató, 

igazgatóhelyettes, 

az igazgató és helyettese távolléte esetén az ideiglenesen megbízott felelős vezető. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket hosszú csengőszóval értesíteni (riasztani) 

kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv alapján kell 

elhagyniuk. 

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 
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történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 

igazgatói utasítás tartalmazza.  

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását 

az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. igazgatói utasítás 

tartalmazza.  

 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább két alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 

igazgatója a felelős. 

 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

 A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 

kell elhelyezni: 

 Iroda, 

 Tanári szoba. 

 

 

 

 

 

 



 53 

3. SZÁMÚ  MELLÉKLET 

 

A LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZÖSSÉGÉNEK ELVÁRÁSAI  

 

 

 Köszönni nem szégyen. 

 A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásod-

dal segítsd! 

 Tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! 

 A tanítás alatt mobiltelefon használata tilos! 

 Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! 

 Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy 

nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem 

zavarhatod őket! 

 A tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid 

útmutatása szerint vegyél részt! 

 Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított rendjére! 

 A tisztaság megőrzése érdekében és a saját egészséged védelmében a téli időszak-

ban hozz magadnak váltócipőt!  

 Kabátodat, tornafelszerelésedet az osztályfőnököd által megjelölt szekrényben tá-

rold!  

 Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni. 

 Ügyelj az épület, tanrend tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Pa-

dodban, szekrényedben magad tarts rendet tanítód, osztályfőnököd útmutatása sze-

rint! 

 Az intézmény területén úgy viselkedj, és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a 

magad, se társaid testi épségét. A folyosón és a lépcsőházban mindig a jobb olda-

lon közlekedj, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük. 

 Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hoz-

nod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos! 
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 Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szer-

vezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos!  

 Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat ki-

dobnod tilos! 

 Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod. 

 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon 

alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos! Ezeket a szereket az iskola terü-

letére nem hozhatod be, nem adhatod át másoknak! 

 Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod! 

Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi mél-

tóságát. 

 Drága, kirívó ékszereket és testékszereket használnod tilos! 

 Öltözködésed iskolai környezetbe való legyen!  

 A festett haj, erős smink, színes körömlakk, műköröm még nem általános iskolá-

soknak való! Törekedjetek a természetességre! 

 Az iskolai rendezvényekre hozott vendégedért Te vállalsz felelősséget!  

 Ha már a rendezvényről távoztál, később csak indokolt esetben térhetsz vissza! 

 Este 22
00

 óra után, csak felnőtt felügyeletével tartózkodj az utcán.  
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

 A FEGYELMI  ELJÁRÁS MENETÉRŐL ÉS SZABÁLYAIRÓL 

 

1. A fegyelmi felelősség megállapítása  

 

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.” (Knt. 58. § (3) bek.) 

 

2. A tanuló kötelessége különösen, hogy  

(1) A tanuló kötelessége, hogy  

 a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig 

tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, 

 b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

 c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához iga-

zodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meg-

határozottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott 

eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendez-

vények előkészítésében, lezárásában, 

 d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, 

az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek 

használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak 

előírásait, 

 e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt ve-

gyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biz-

tonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó peda-

gógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium al-

kalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet ész-

lelt, 
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 f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

 g) az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi mél-

tóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló ta-

nulótársait, 

 h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

(Knt. 46. §) 

 

Fontos! A nevelési oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi 

tárgyalás pedagógiai célokat szolgáljon! (Műk.r. 53. § (1) bek.) 

 

A fegyelmi eljárás lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén 

e jogot a szülő gyakorolja. (Knt. 58. § (3) bek.) 

 

A felelősségre vonás feltételei: 

 Tanulói (kollégiumi tagsági) jogviszony 

 A tanulói (kollégiumi tagsági) jogviszonnyal összefüggő kötelességszegés 

 Vétkesség (lehet szándékos, vagy gondatlan) 

 Súlyos kötelességszegés 

 Fegyelmi eljárás lefolytatása  

 Írásbeliség 

 

 

 

3.  A fegyelmi eljárás  

 

3.1  A fegyelmi eljárás résztvevői: 

  A nevelőtestület, mint a fegyelmi jogkör gyakorlója 

 Az eljárás alá vont tanuló  

 Az eljárás alá vont gyermek szülője, törvényes képviselője 
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3.2  A kiszabható büntetések (Knt. 58. § (4)-(5) bek) 

 Megrovás 

 Szigorú megrovás 

 Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (De! a bün-

tetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.) 

 Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (Akkor alkalmazható, ha 

az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott.) 

 Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásáról (csak rendkívüli vagy ismétlődő fe-

gyelmi vétség esetén!) 

 Kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén!) Ekkor a 

szülő köteles új iskolát, kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló 

más iskolában, kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt 

napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, 

kollégiumot kijelölni számára.  

 

3.3  A fegyelmi büntetés hatálya (Műk.r  55. § (4) bek) 

 

A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban fog-

laltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet 

hosszabb 

a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi bün-

tetés esetén hat hónapnál, 

b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában 

a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

(5) A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást 

érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap 

időtartamra felfüggesztheti. 
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4.  A fegyelmi eljárás menete 

  

1. A fegyelmi eljárás alapját képező cselekmény elkövetése, illetve kötelező cselekmény 

mulasztása 

2. A fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomásszerzése a cselekményről vagy mulasztásról 

3. A fegyelmi eljárás megindítása az elkövetéstől számított 3 hónapon belül (Knt. 58. (8) 

bek.) 

4. A fegyelmi eljárást –a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson 

be kell fejezni. (Műk.r 56. § (3) bek.) 

5. Kötelezően tájékoztatni kell a fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanu-

ló szülőjét.  (Műk.r 56. § (2) bek.) Illetve tájékoztatás az egyeztető eljárás lehetőségé-

ről ((Műk.r 53. § (2) bek.) . De! harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jog-

kör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja! (Műk.r 56. § (4) bek.)  

6. Ha jogszabályi feltételeknek megfelelnek, egyeztető eljárás lefolytatása (Műk.r 54. § )  

7. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés isko-

lába történő beérkezésétől számított 15 napon belül az egyezető eljárás nem vezetett 

eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. (Műk.r 53. § (3) bek.)  

8. Értesítés a fegyelmi eljárás megindításáról. A tanulónak, a kiskorú tanuló szülőjének 

címzett értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás helyé idejét illetve a tanuló 

terhére rótt kötelezettségszegést. 

9. A tárgyalás előkészítése (értesítések kiküldése, fegyelmi bizottság megválasztása, akik 

maguk közül megválasztják az elnököt.) (Műk.r 56. § (5) bek.) 

10. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni és biztosítani kell, hogy álláspont-

ját védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelezett-

ségszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja tárgyalást kell tartani.( Knt. 

58. § (10) bek.) 

11. A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisz-

tázni. Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelem-

re bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, 

az irat, a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény. 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 
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kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen 

vagy a tanuló mellett szól.( Műk.r 57. §) 

12. A tárgyalás megtartása. A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni 

kell jogaira, ezt követően ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a 

rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromta-

gú bizottság folytatja le. A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell 

készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivata-

los minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. 

Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indo-

kolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. .( Műk.r 56. § (4)-(6) 

13. Fegyelmi határozat elkészítése (Műk.r 57. §) 

14. Fellebbezés. Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő 

is nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tize-

nöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

a. A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az első-

fokú fegyelmi jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc na-

pon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához.= 

Járási Tankerület A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbíta-

ni kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véle-

ményével ellátva. 

15. Másodfokú határozat meghozatala a tankerületben, az érintettek értesítése 

16. Bírói út igénybevétele (Knt 38. § (4) bek)  

 

5. Az eljárás egyes fontosabb lépései részletesen: 

 

Az értesítés (8. pont) a következőket tartalmazza: 

 A fegyelmi eljárás megindításának tényét 

 A fegyelmi eljárás alapját képező kötelességszegés rövid leírását 

 A tárgyalás időpontját az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló,  szülő 

a tárgyalás előtt legalább 8 nappal megkapja 
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 Tájékoztatást a távolmaradás következményeiről 

 Nagyon fontos a szabályszerű (tértivevény) és ismételt értesítés! .(Műk.r. 56. § (2) 

bek.) vagy esetleg személyes átvétel (SZMSZ pl ezt szabályozhatja így)    megfelelően 

dokumentálva. 

 

 Fegyelmi tárgyalás (12. pont) 

 

A fegyelmi tárgyalásra a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét, törvényes képviselőjét meg 

kell hívni. Nem lehet tárgyalást tartani akkor, ha a tanuló, a szülő vagy a meghatalmazott az 

első szabályszerű idézésre nem jelenik meg. Ekkor új értesítést kell küldeni! Ha a tanuló, a 

kiskorú tanuló szülője vagy a meghatalmazott a második szabályszerű értesítésre sem jelenik 

meg, akkor a tárgyalás megtartható. 

 

A fegyelmi tárgyalás menete:  

 

 A fegyelmi tárgyalás nyilvános. A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanu-

ló, illetve képviselője kérésére korlátozhatja, illetve kizárhatja. 

 A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira. 

 Ismertetni kell a tanulóval, a kiskorú tanuló szülőjével az eljárás alapjául szolgáló kö-

telességszegést 

 Ismertetni kell a rendelkezésre álló bizonyítékokat (Műk.r 56. §(4) bek.) 

 A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles tisztázni a tényállást 

- A tanuló nyilatkozatával, (a tanuló meghallgatása) 

- A szülő nyilatkozatával, 

- Tanú meghallgatásával – a diákönkormányzat véleményének beszerzésével 

- Szakértői vélemény beszerzésével 

- Szemle tartásával 

 Törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely kötelességszegés elbírálá-

sánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy mellette szól 

Meg kell szüntetni az eljárást, ha a tanuló nem követett el kötelességszegést, vagy a köteles-

ségszegés súlya nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, illetve a kötelességszegés és a 
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fegyelmi eljárás megindítása között három hónap eltelt, vagy ha nem bizonyítható a köteles-

ségszegés ténye, illetve az, hogy a cselekményt a tanuló követte el. (Műk.r 58. § (2) bek) 

Ha valamennyi feltétel együttes megléte bizonyított, akkor, és csakis akkor következ-

het a büntetés megállapítása. 

A fegyelmi határozat meghozatalánál figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi 

fejlettségét és az elkövetett cselekmény súlyát.(Knt.  58. § (9) bek.) 

A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról, továbbá a szemléről (ha tartanak 

szemlét) jegyzőkönyvet kell felvenni. (Műk.r 56. § (6) bek) 

 

A jegyzőkönyv tartalmazza:  

 

 A tárgyalás (bizonyítási eljárás, szemle) helyét 

 A tárgyalás (bizonyítási eljárás, szemle) idejét 

 A jelenlévők nevét (a jelenlét minőségét: tanuló, szülő, tanú, a fegyelmi eljárás lefoly-

tatója – a beosztás megjelölésével) 

 Az elhangzott nyilatkozatokat, vallomásokat (szó szerint vagy tömörített változatban) 

 

Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, vala-

mint ha a tanuló vagy a szülő, illetve azok képviselője ezt kérte. ( Műk.r 56. § bek) 

 

 

A fegyelmi határozat (13. pont) (Műk.r 58. §) 

 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetés-

kor ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bo-

nyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 

a) a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 
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d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni 

az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szerve-

zet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek. 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írás-

ban megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - 

tudomásul vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jo-

gáról lemondott. 

 

 

A határozat részei 

 

A rendelkező rész kötelező elemei: 

 

 A határozatot hozó szerv megnevezése  

 A határozat száma 

 A határozat tárgya 

 A tanuló személyi adatai 

 A fegyelmi büntetés 

 A büntetés időtartama 

 A büntetés esetleges felfüggesztése 

 Az eljárást megindító kérelem (vagyis fellebbezés) benyújtására való lehetőségre való 

utalás 

 

Az indoklás tartalma 

 

 A kötelességszegés leírása 

 A tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetése 

 A rendelkező rész szerinti döntés indoka, a figyelembe vett körülmények (a tanuló ér-

telmi fejlettsége, a cselekmény súlya) 
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 Ha van elutasított bizonyítási indítvány, az elutasítás oka 

 

A fegyelmi határozat záró része  

 

 a határozat meghozatalának helyét és idejét 

 a határozatot hozó aláírását a hivatali beosztásának megjelölését.  

 

Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, 

aki a tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen 

lévő tagja. 

 

A másodfokú eljárás (14. pont) (Műk.r  59. §) 

 

Az első fokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő nyújthat be eljárást megin-

dító kérelmet. 

A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az első fokú fegyelmi 

jogkör gyakorlójánál kell előterjeszteni. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. (= Járási Tankerület, tankerület igazgató átruházott 

jogkörben ) A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú 

fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével ellátva. 

 

 Kizárási okok:  

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Ptk szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés 

érintett. Továbbá a másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt a fenti-

ekben meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában 

részt vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt. 

Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és kis-

korú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási ok 



 64 

esetén az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlójának munkáltatója megállapítja a kizárási ok fennállását. 

( Műk.r. 60. §)  

 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

A másodfokú határozatban a fegyelmi jogkör gyakorlója: 

- a fellebbezési kérelmet elutasíthatja 

- az elsőfokú döntést megváltoztathatja vagy 

- megsemmisítheti és a nevelési oktatási intézményt új döntés meghozatalára 

utasíthatja 

 

A bírói út (16. pont) (Knt. 38. § (4) bek.) 

 

 A tanuló, a szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továb-

bá  az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági 

felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatko-

zással. 

 

! Megrovás, szigorú megrovás, mint fegyelmi büntetés esetén nem kérhető bírósági felülvizs-

gálat. 

 

 

A  fegyelmi büntetés végrehajtása  

 

A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerős, ha a Knt 37. § (2) bekezdésben meghatározott 

határidőn belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító ké-

relem benyújtásáról lemondtak. 

A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. 

A jogerős döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték.  

A másodfokú döntés azonnali végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-

oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke indokolja (Knt. 38. § (5) -(6) bek.) 
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A bírósági ügyekben a polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet so-

ron kívül bírálja el. (Knt. 39. § (4) bek.) 

  

Ha a tanulói a bírói utat is igénybe veszi, akkor a keresetlevélben lehet kérni a végrehajtás 

felfüggesztését. Erről a bíróság – a keresetlevél beérkezését követő – nyolc napon belül hatá-

roz. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A TARTÓS TANKÖNYVEK ÁTVÉTELÉRE ÉS LEADÁSÁRA RENDSZERESÍTETT 

NYOMTATVÁNYOK 

 

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA  
  KIK-azonosító: 135 006 

OM-azonosító: 032496 

  2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3.  

Tel/Fax: 0629 335 164   e-mail: iskola@ecser.hu 

 

 

TARTÓS TANKÖNYVEK ÁTVÉTELE  ……./…….. 

 

 

Alulírott………………………………………… szülő/gondviselő a…….. évfolyam tartós 

tankönyvét (….db) ………………………………….. gyermekem részére a mai napon átvet-

tem, melyet………………….-én, vagy intézményváltás esetén, az utolsó itt töltött tanítási 

napon, eredeti állapotában visszaszolgáltatok. 

Mivel ezt a tankönyvet több tanéven keresztül fogják az iskola diákjai használni, tudomásul 

veszem, hogy a tankönyvbe írni, rajzolni nem lehet, csomagolásakor celluxot és öntapadós 

csomagoló eszközt nem használhatok. 

 

Sorszám  Mennyiség Érték 

  db Ft 

 

Ecser, …………………………. 

 

       …………………………………………… 

         szülő/gondviselő 
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TARTÓS TANKÖNYVEK LEADÁSA ……/……. 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………… a mai napon  …. db tankönyvet 

eredeti állapotában leadtam. 

….db tankönyvet megvásárolok. 

 

 

 

Ecser,  

 

 

…………………………………………..  …………………………………………… 

                               átadó           átvevő   
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A TARTÓS TANKÖNYVBEN HASZNÁLT ISKOLAI PECSÉTEK LENYOMATA 
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Iktatószám: V-9/2010. 

 

Jegyzőkönyv 

mely készült 2010. június 18-án az ecseri Általános Iskola Tanári irodájában megtartott 

tanévzáró értekezletről 

 

Napirend:  

- Éves munka értékelése 

- Tantárgyfelosztás tervezet 

- Szervezési feladatok 2010/2011-es tanév 

- Iskolanév választás 

- Házirend 

 

Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív alapján (21 fő) 

Az egyetértési joggal rendelkezők képviseletében meghívottak:  

Deák Molnár Imréné, Szülői Szervezet elnöke 

  Katona Klaudia, Diákönkormányzat elnöke 

 

 

Szeverné Csekei Csilla: Köszöntötte a jelenlévőket. A statisztikai adatlapok és a leadott éves 

Önértékelési lapok alapján összegezte a tanév eredményeit. Tájékoztatta a tantestületet, hogy 

az önkormányzat részére csak ősszel kell beszámolni a munkánkról, ezért a részletes beszámo-

lót az augusztusi alakuló ülésen ismerteti. Elfogadására is ekkor kerül majd sor. 

Ismertette a következő tanév tantárgyfelosztás tervezetét, melyet még módosíthat a fenntartó 

azon döntése, hogy támogatja-e a következő tanévben a tanulószoba indítását. 

Tájékoztatta a nevelőtestületet a 2010/2011-es tanév rendjéről. Az alakuló ülés 2010. augusz-

tus 19-én, 9 órakor lesz.  

Kihirdette a gólyatábor, a tankönyvárusítás és az ebédbefizetés időpontjait. 

 

Gál Zsolt: Mint már többször beszéltünk erről, iskolánk Laky Ilonka néni nevét szeretné fel-

venni. A családdal megtörtént az egyeztetés, a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat is 
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támogatja tervünket. Azt kell eldöntenünk, hogy pontosan milyen intézménynevet terjesszünk 

elő a fenntartónak.  

Kérem kézfeltartással jelezzék szavazatukat: 

 

Kérem emelje fel a kezét, aki Laky Ilonka Általános Iskola elnevezést támogatja: 

 

Igen szavazat: 16 fő 

Nem szavazat: 0 fő 

Tartózkodott: 5 fő 

 

 

Kérem emelje fel a kezét, aki Laky Székely Ilona Általános Iskola elnevezést támogatja: 

 

Igen szavazat: 4 fő 

Nem szavazat: 0 fő 

Tartózkodott: 17 fő 

 

 

 

Kérem emelje fel a kezét, aki Lakyné Székely Ilona Általános Iskola elnevezést támogatja: 

 

Igen szavazat: 1 fő 

Nem szavazat: 0 fő 

Tartózkodott: 20 fő 

 

Szeverné Csekei Csilla: A szavazás értelmében a fenntartó felé azt a javaslatot terjesszük, 

hogy intézményünk neve Laky Ilonka Általános Iskola legyen. A kérdésben a fenntartó dönt. 

 

Szeverné Csekei Csilla: A Házirend felülvizsgálata már a tavasszal megkezdődött. Több al-

kalommal is tárgyaltunk róla. A tervezetet eljuttattuk a Szülői Szervezet elnökének és a Diák-

önkormányzat felnőtt vezetőjének. Mindkét szervezet megismerte és megtárgyalta azt. Az 
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egyetértési joggal rendelkezők nem kívántak a tervezet szövegén változtatni. Javaslom, hogy a 

Házirend változtatását nyilvános szavazáson kézfeltartással szavazzuk meg. 

Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Igen szavazat: 21 fő 

Nem szavazat: 0 fő 

Tartózkodott: 0 fő 

 

Kérem, aki a Házirend módosításait elfogadja, jelezze: 

 

Igen szavazat: 21 fő 

Nem szavazat: 0 fő 

Tartózkodott: 0 fő 

 

Szeverné Csekei Csilla: Még egyszer megköszönte a tantestület éves munkáját, jó pihenést 

kívánt a nyári szabadság idejére és bezárta az értekezletet. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Csendesné Lukács Annamária    Pappné Horváth Katalin 

      jegyzőkönyvvezető      hitelesítő  

   Diákönkormányzat felnőtt vezetője 

 

 

 

Deák Molnár Imréné 

Szülői Szervezet elnöke 
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                     ECSERI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
          OM- azonosító: 032 496 

    2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. 

 Tel/Fax: 06- 29- 335- 164;   e-mail: iskola@ecser.hu 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 
 

 

2004 

 

 

 

 „A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, 

AMIKOR KINYÍLIK AZ AJTÓ, ÉS BELÉP RAJTA A JÖVŐ” 

 

(GRAHAM GREENE) 

 

 

 

 

A HÁZIRENDET ELFOGADTA 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE: 

2004. NOVEMBER 30. 

A HÁZIREND ÉRVÉNYBE LÉP: 

2005. JANUÁR 31. 



 73 

TARTALOM                 

OLDAL 

 

BEVEZETŐ 4 

AZ ISKOLAI HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA  

Jogszabályi háttér  

A házirend, mint jogi norma  

HÁZIREND 5 

A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA  

A házirend célja és feladata  

A házirend hatálya  

A házirend nyilvánossága  

AZ INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS FÓRUMAI 6 

A tanulók és a szülők tájékoztatása  

A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 8 

Az osztályközösség  

A diákkör  

Az iskolai diákönkormányzat  

Az iskolai diákközgyűlés 9 

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége  

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 10 

Csengetési rend  

A HELYSÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE 12 

Az iskolában tartózkodásra vonatkozó szabályok  

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 13 

A SZAKTANTERMEK HASZNÁLATI RENDJE  

Karbantartás és kártérítés 14 

A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN 

TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 

ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

 

A hetesek feladatai 15 



 74 

Az osztályközösségek feladatai 16 

EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESETMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK  

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok  

TANTÁRGYVÁLASZTÁS 18 

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK  

Napközi otthon, tanulószoba 18 
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Hit és vallásoktatás  

Iskolai könyvtár  

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok  

A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA 24 

A TANULÓK JUTALMAZÁSA 24 

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 25 

AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK 

BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA 

27 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 28 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

HATÁLYBALÉPÉS 

 

A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 30 

Az Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása  

 32 



 75 

A HÁZIREND MELLÉKLETEI 

1. sz. melléklet/A 

Az általános iskolai tanulók jogai és kötelességei  

 

2. sz. melléklet/ B 

          A tanuló távolmaradásával kapcsolatos MKM rendelet 

39 

2. sz. melléklet 

Intézményi védő, óvó előírások 

41 

3. sz. melléklet  

A ecseri Általános Iskola közösségének elvárásai 

44 
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BEVEZETŐ 

 

AZ ISKOLAI HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA 

 

Jogszabályi háttér  

 A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (Kt) megfe-

lelő paragrafusai (1. sz. mell./A); 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló módosított 11/1994. (VI. 8.) 

MKM rendelet (Vhr) megfelelő paragrafusai (1. sz. mell./A); 

 Az Országos Diákjogi Tanács 1997. október 28-i ajánlása az iskolai házirendről. 

 

A házirend, mint jogi norma 

A házirend a közoktatási törvény felhatalmazása alapján alkotott intézményi belső jogi 

norma, önálló iskolai belső jogi forrás. 

A házirend ugyan nem jogszabály, de - mint intézményi belső normatív szabály - jogszabály-

ként funkcionál, mert:  

 jogszabály felhatalmazása alapján szabályozza az iskolai élet egyes területeit; 

 a házirend megalkotása a közoktatási törvényben meghatározott eljárási rendben 

történik; 

 a házirend nyilvános, minden érintett megismerheti; 

 a házirendben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük jogkövetkezményt 

von maga után (jogkövetkezmény: valamilyen jogszerű szankció, büntetés jogsza-

bály alapján); 

 a rendelkezései alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni. 
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HÁZIREND 

 

 

A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI ÉS HATÁLYA 

 

A házirend célja és feladata 

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az is-

kola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

 

A házirend hatálya  

 Személyi hatálya 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szülei-

nek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

 Területi hatálya 

A házirend területi hatálya kiterjed: 

o az iskola területére; 

o az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedésre; 

o az iskolán kívüli - az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehaj-

tásához kapcsolódó - rendezvényekre. 

 Időbeli hatálya 

A házirendben foglalt szabályokat a fenntartó jóváhagyásától kezdve a házirend 

következő módosításáig kell alkalmazni.  

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint 

az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola könyvtárában; 
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 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatójánál; 

 az iskola igazgatóhelyettesénél; 

 az osztályfőnököknél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; 

 az iskolaszék elnökénél; 

 az iskolai szülői szervezet vezetőjénél; 

 www.ecser.hu;   

 az intézmény előterében lévő faliújságon. 

A házirend egy példányát - a közoktatási törvény előírásainak megfelelően - az iskolába 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán; 

 a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

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

lyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy - ettől eltérően - előre 

egyeztetett időpontban. 

 

AZ INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS FÓRUMAI 

A tanulók és a szülők tájékoztatása 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról  

 az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta; 

o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal;  

o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja; 

http://www.ecser.hu/


 79 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 

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

folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy az iskolaszékkel. 

 

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

 az iskola igazgatója 

o összevont szülői értekezleten, a tanév elején és végén; 

o a szülői szervezet választmányi ülésén minden félév elején; 

o az előtérben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja; 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

 

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban: 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadóóráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első-negyedik 

évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 

 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy az iskolaszékkel.  
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A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfőnök áll.  

Az osztályközösség saját tagjaiból két főt delegál - az osztály képviseletére, valamint kö-

zösségi munkájának szervezésére - az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.  

Diákkörök 

 Az iskolában a tanulói igényeknek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. 

A diákkör lehet szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet meg-

előző tanév végéig bármilyen tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szer-

vezet vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején - 

az adott lehetőségeket figyelembe véve - a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv el-

fogadásakor a nevelőtestület dönt. 

 A diákköröket nevelő szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy 

vezeti. 

 A diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak - szülők írásbeli engedélyével - az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért - nagykorú személynek 

kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő sze-

mélyével kapcsolatban be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 

 A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezni, és a diákkör tevékenységébe a 

tanév végéig részt kell venniük. 

 A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkor-

mányzat vezetőségébe. 

Az iskolai diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  
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Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből 

álló DÖK vezetőség irányítja.  

 

A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor, 

módosításakor a nevelőtestület az iskolai működési szabályzatában meghatározott rend szerint 

nyilvánít véleményt. 

A DÖK évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, terve-

zésében, önálló programokat szervezhet. 

A diákönkormányzat évenként egy tanításnélküli munkanap programjáról dönt, melyről 

a nevelőtestület az éves program elfogadásakor nyilvánít véleményt. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

Az intézmény a gyermeki jogok (Kt. 10.§, 11.§) érvényesülésének biztosa a diákönkormány-

zatot segítő tanár. 

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja 

el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezető-

ségének véleményét.  

Az iskolai diákközgyűlés 

 Tanévenként egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

 A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a 

felelős. 

 Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a 

diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet 

egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, 

az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 
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 A szülői szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) be-

kezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb 

csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érin-

ti. 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók na-

gyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.  

 

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7
00

 órától délután a szerve-

zett programoknak megfelelően (de legkésőbb 19
00

 óráig) tart nyitva. 

A tanulók testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről gondoskodik intézményünk:  

 az iskolába történő belépéstől - 7
30

 órától - az intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő 

időben; 

 a nevelési, illetve pedagógiai program részeként tartott kötelező, az intézményen 

kívül tartott foglalkozások, programok idejére.  

Az iskolába a tanulóknak reggel 7
30

 óra és 7
45

 óra között kell megérkezniük (Ez a 

nulladik órára érkező tanulókra nem vonatkozik.) A késést az ügyeletes nevelő az értékelő 

füzetbe bejegyzi. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

Csengetési rend 

     0. óra    7
00

 -  7
45

 

     1. óra    8
00

 -  8
45

 

     2. óra    9
00

 -  9
45

 

     3. óra  10
00

 - 10
45

 

     4. óra  11
00

 - 11
45

 

     5. óra  12
00

 - 12
45

 

     6. óra  12
50

 - 13
35

 

     7. óra  13
40

 - 14
25
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Téli időjárás esetén 

     0. óra    7
00

 -  7
45

 

     1. óra    8
00

 -  8
45

 

     2. óra    9
00

 -  9
45

 

     3. óra  10
10

 - 10
55

 

     4. óra  11
00

 - 11
45

 

     5. óra  12
00

 - 12
45

 

     6. óra  12
50

 - 13
35

 

     7. óra  13
40

 - 14
25 

 Indokolt esetben az intézmény vezetője rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, 

május) reggel 7
30

 óra és 7
45

 óra között, valamint az óraközi szünetekben - kivéve az első szü-

netet - az udvaron kell tartózkodniuk.  

Rossz idő esetén és a téli hónapokban az ügyeletes nevelő utasítása alapján - a kijáratnál 

elhelyezett zöld illetve piros jelzés szerint - töltik tanulóink a szünetet az udvaron, a tanter-

mekben, illetve a folyosón. Ilyenkor reggel 7
30

 után lehet a tantermekbe bemenni.  

Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes 

nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk.  

A tanítási órák, foglalkozások kezdetére (első óra előtt 7
55

-re) diákjainknak a tanterem-

ben, a foglalkozás helyszínén kell tartózkodniuk.  

 A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben csak az igazgató 

tehet. 

 A témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb közli a pedagógus. A dolgozatíratási 

szándékot a naplóban előre kell jelezni. Egy nap csak három dolgozatot
2
 írhatnak tanulóink. 

Hatodik órában csak akkor, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. óra.  

A diák joga, hogy az írásbeli dolgozatokat kijavítva, értékelve egy héten belül (rendkívüli esetben 

két héten belül) megtekinthesse, a témazáró dolgozatok kivételével azokat hazavihesse.  

A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatokat fogadóórákon megtekintse. 

Az első óraközi szünet a tízórai szünet. A tízórait a tanulók a tantermekben, a tanulói 

                                            
2
 Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának elsa-

játítását ellenőrzi.  
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asztalra terített szalvétáról fogyaszthatják el - mindez, az iskolai büfében vásárolt ételekre is 

vonatkozik - a napközisek az ebédlőben étkeznek. 

Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor maradhat tanuló, ha 

 napközis; 

 az iskolában ebédel; 

 szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson vesz részt; 

 az iskolai könyvtárban tartózkodik; 

 iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében vesz részt; 

 tanítói, osztályfőnöki engedélye van rá. 

Az udvaron csak tanári engedéllyel és felügyelet mellett tartózkodhatnak diákjaink, délelőtt 

és délután egyaránt. 

Az iskola évente ügyeleti rendet határoz meg az órarend függvényében. Az ügyeleti rend 

beosztásáért az igazgatóhelyettes a felelős. Az ügyeletes vagy az ügyeletes helyettesítésére kije-

lölt pedagógus felelős az ügyeleti terület rendjének megtartásáért, a felügyelet ellátásáért. 

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére 

az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó 

szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az isko-

lából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

Az ünnepélyek méltó megünneplése érdekében előírt ünnepi ruházat:  

 lányoknak fehér blúz, fekete szoknya, (télen fekete nadrág); 

 fiúknak a fehér ing, fekete nadrág (lehetőleg nem edzőcipő). 

Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével le-

het elhagyni. 

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál, az irodában történik de. 7
30

-

8
30

óra, du. 14
30

-15
30

 óra között. Tanulóink az első szünetben (8
45

-9
00

 óra között) járhatnak el 

hasonló ügyekben. 

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

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza és  az intézmény bejáratánál kifüggeszti. 
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A HELYSÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

Az iskolában tartózkodásra vonatkozó szabályok 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó személy köteles: 

 a közösségi tulajdont védeni; 

 a berendezéseket rendeltetésszerűen használni; 

 az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni; 

 az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni; 

 a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni; 

 a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit tanítási időben és azután is, csak valame-

lyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

A szaktantermekben a tanulók csak a teremfelosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak. A 

szertárosi feladatkört ellátó tanulók a szaktanár tudtával egyéb engedélyezett időpontban is 

lehetnek a szaktanteremben.  

Tanítási idő után tanuló csak szervezett foglalkozás vagy engedélyezett diákkör keretében 

tartózkodhat az iskolában. 

Az intézmény alkalmazottai az iskola helységeit, létesítményeit nyitvatartási munkaidő-

ben rendeltetésszerűen használhatják. Ha az intézményi alkalmazottak nyitvatartási időn túl-

menően igénybe kívánják venni az iskola helységeit, ezt az igazgatótól írásban kell kérvé-

nyeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével. 

Az iskolai és személyi vagyonvédelem miatt az épületben az iskolai dolgozókon és a 

tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola 

igazgatójától engedélyt kaptak. 

Vagyonvédelmi okokból zárva kell tartani a nyitvatartási idő alatt üresen hagyott 

tantermeket, helységeket.  

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat nyilvántartja.  

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata 

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után le-
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hetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmény, számí-

tógépek stb.) a tanulók - tanári vagy szülői felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 

 

A SZAKTANTERMEK HASZNÁLATI RENDJE 

 

A speciálisan felszerelt szaktantermekben, tornateremben, könyvtárban, ebédlőben - jól 

látható helyen - külön helységhasználati rendet kell kifüggeszteni. 

A szaktanterem használati rendjét a helység felelőse állítja össze, és az igazgató hagyja 

jóvá. 

 

 

A helységhasználati rend a következőket tartalmazza: 

 a szaktanterem típusa, neve; 

 a terem felelősének neve, beosztása; 

 a helyiségben tartózkodás rendje; 

 a használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak felsorolása; 

 a berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása. 

(További szabályokat a Munkavédelmi Szabályzat és függeléke tartalmazza.) 

Az iskolai helységek berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helységleltár szerint 

kell megőrizni. Bútorok (székek, padok) más helységbe való átvitele a terem felelősének en-

gedélyéhez kötött. A szaktantermek felszerelési tárgyainak használata, elektronikus berende-

zések üzemeltetése, stb. csak a használati utasítás betartásával engedélyezett. 

Az intézmény berendezését, gépét csak engedéllyel, saját használat céljából írásbeli en-

gedély alapján lehet kivinni. A kölcsönkérő alkalmazottnak a tárgy átvételéről és az anyagi 

felelősségről elismervényt kell aláírni.  A kiviteli engedély csak az intézményvezető és a leltá-

ri felelősséget vállaló pedagógus együttes aláírásával érvényes. Az engedélyen fel kell tüntetni 

a kölcsönzési határidőt. 
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Karbantartás és kártérítés 

A meghibásodott eszközöket, berendezéseket a terem felelőse köteles az igazgatóhelyet-

tesnek jelenteni, aki gondoskodik a javításról. 

Diákjaink kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit 

rendeltetésszerűen használják. Gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítést kell fizetni a Kt. 77.§-a szerint. 

 Az iskola a tanulónak, tanulói jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért vétkessé-

gére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. 

A kártérítési kötelezettség alól két esetben mentesül az intézmény: 

 ha bizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő; 

 ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

Ha a diák valamely tárgyát, a házirend rendelkezéseit megsértve viszi be az intézménybe (pl.: 

elmulasztja a bevitelt bejelenteni), a bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény csak 

szándékos károkozás esetén felel. 

 

A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, A 

TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért; 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalma-zott előírások betartásáért. 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, er-

re társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagy-

jon. 

 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek 

 osztályonként két hetes,  
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 tantárgyi felelősök. 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, akiket az osztályfőnök jelöli ki az osztály-

névsor alapján. A hetesi feladat nem átruházható. 

A hetesek feladatai 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kré-

ta, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 az első tanítási óra előtt ellenőrzik, hogy minden tanulónak megvan-e az ellenőr-

zője;  

 kötelesek a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldeni; 

 a szünetben a termet kiszellőztetik; 

 szükség szerint megöntözik a teremben lévő virágokat; 

 őrzik a társaik osztályteremben maradt ruháit, felszereléseit; 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fe-

gyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 

 segítik az ügyeletes nevelők munkáját; 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterem-

be, értesítik az igazgatóságot; 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

 

Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefe-

lelős, pontozó, szertáros, térképfelelős, stb. 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárá-

sában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. 

A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tar-

talmazza. 

Az osztályközösségek feladatai 

Az ügyeletes osztályok - felsős tanulók, valamint a harmadik, negyedik évfolyam tanu-

lói - megbízatása egy-egy hónapra szól. Az ügyeleti rendet a diákönkormányzat határozza meg 
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éves munkatervében. Az ügyeleteseket az osztályfőnökök jelölik ki, akiknek feladata: 

 reggel 7
30

 és 7
50

 óra között gondoskodnak az ebédlő előkészítéséről, 

 az osztályfőnök és az ügyeletes nevelők utasításai alapján felügyelnek az udvar, 

folyosó és a lépcsőház tisztaságára.  

 

 

EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESETMEGELŐZÉSI ELŐÍRÁSOK 

 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket (2.sz. 

mell.); 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a neve-

lőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének - amennyiben ezt állapota lehe-

tővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatá-

ban; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyege-

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

épület kiürítési tervében szereplő előírásokat; 

 a tanuló köteles elsajátítani és alkalmazni a tornaterem, a számítástechnika szak-

tanterem, az iskolai könyvtár, a műhely és az ebédlő helységhasználati szabályait.  

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben az 

iskolaorvos, a fogorvos és a védőnő biztosítja.  
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Az iskolaorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente egy alkalommal; 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

 szemészet: évente egy alkalommal; 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente két alkalommal; 

 valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata.  

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 

alkalommal. 

Az iskola épületében dohányozni csak felnőtt, nagykorú személyeknek lehet a kijelölt 

helyen. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki. 

A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett - sportfel-

szerelést (pl.: tornacipő, fehér póló vagy fehér atléta, fekete tornanadrág vagy fe-

kete tornadressz, fehér pamut zokni) kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, ló-

gó fülbevalót. 

 

 

TANTÁRGYVÁLASZTÁS 

 

A helyi tantervben meghatározottak szerint a tanórai foglalkozások a tanulói részvétel 

szempontjából lehetnek kötelező tanítási órák, kötelezően választott tanítási órák és szabadon 

választott tanítási órák. 

Az iskola minden év május 20-ig felméri, hány tanuló, milyen választható tanítási órán 

kíván részt venni. Az első évfolyamon a beiratkozáskor kell ezt megtenni. A jelentkezés egy 

tanévre szól.  

A jelentkezést követően, a választható tanóra kötelezővé válik.  

Azokban az esetekben, amikor valamely tantárgy oktatása csoportbontásban folyik, di-

ákjaink megválaszthatják - a szaktanárokkal egyeztetve - mely csoportban szeretnék az adott 
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tantárgyat tanulni. 

A csoportbontásról legkésőbb az első tanítási héten az osztályfőnök ad tájékoztatást. 

 

 

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14
00

 óra és 16
30

 óra között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli 

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

tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez 

alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán 

kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható. 

 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 Napközi otthon, tanulószoba 

 A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik - az iskolá-

ban tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi 

otthon, az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetek-

ben (szorgalmi idő alatt) a munkanapokon - igény esetén (minimum 15 fő) - össze-

vont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni 

felügyelete nem megoldott. 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

o A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő 
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kérésére történik. 

o A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első 

évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév 

közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 

o A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. (Foglalkozást 

minimum 15 fő jelentkezése esetén indítunk.) Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

o Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, 

valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

o Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a 

közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál 

előnyt élveznek azok a tanulók, 

- akiknek mindkét szülője dolgozik, 

- akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

o A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődnek és hétfőtől- csütörtökig délután 

16
30

, pénteken 15
00

óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók 

számára 16
30

 óra és 17
00

óra illetve 15
00

 óra és 15
30

 között az iskola felügyele-

tet biztosít. 

o A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével - a tanulószobára 

járó tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődik és délután 16
00 

óráig tart. 

o A napközis foglalkozásokon a tanulmányi idő 14
00

-15
00

-ig tart.  

A tanulmányi idő megkezdése után a foglalkozás nem zavarható, kivételt indo-

kolt esetben csak az igazgató tehet. 

o A gyermekükért érkező szülők az előtérben várakozhatnak. A napközis nevelő 

ide kíséri uzsonna után gyermeküket. 

o A napközis tanuló a tanulási idő, valamint az uzsonna befejezése előtt csak in-

dokolt esetben - előzetes írásos szülői kérés alapján - kaphat engedélyt korábbi 

eltávozásra. 

o A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek iga-

zolnia kell. 
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o A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő szemé-

lyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői 

kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

engedélyt adhat. 

o Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munká-

jával folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” ju-

talomban részesíthető. 

o A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 

- osztályonként egy tanulmányi felelős, 

- nemenként egy tisztaságfelelős, 

- egy játékfelelős, 

- két napos. 

o A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelő-

sök feladatai: 

- gondoskodnak a leckefüzetről, minden nap az osztálytanító és a nap-

közis nevelő asztalára készítik; 

- figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a 

napközis nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra; 

- segítenek a házi feladatok ellenőrzésében. 

o A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A tisztaságfelelősök fela-

datai: 

- felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságá-

ra; 

- ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét; 

- a tanulás végén letörlik a táblát. 

o A játékfelelős megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelős feladatai: 

- a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításá-

ban; 

- felügyel a csoport játékainak megóvására; 

- rendet tart a csoport játékszekrényében. 

o A naposok megbízatása egy hétre szól. A naposok feladatai: 
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- ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. 

 Diákétkeztetés  

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi három-

szori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanu-

lók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít.  

Az étkezések ideje 

Tízórai    8
45

 -   9
00

 óra  

   Ebéd  11
45 

- 13
50

 óra  

  Uzsonna 15
30 

- 16
00

 óra 

Az ebédlőben a napközisek a napközis nevelővel együtt, csoportosan ebédelhet-

nek. Az étkezősök a tanítás befejezése után, érkezési sorrendben állnak a tálaló 

elé.  

Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az iskolatitkárnál 

kell befizetni minden hónapban előre. A tanév első hetére az iskolában csak annak 

a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a szeptemberi étkezési díjat legkésőbb 

augusztus utolsó hetében befizeti. A többi hónapban a befizetési határidő a tizedi-

két követő öt munkanap. 

Pénztári órák:  Hétfő - csütörtök:   de.   7
30 

-   8
00

 

        du. 14
30 

- 15
30

 

Pénteken:   de.   7
30 

-   8
00

 

Az iskola a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríte-

ni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést egy nappal (24 órával) előre lemondja. 

 Tehetséggondozó, előkészítő, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondo-

zását, valamint a lemaradók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

o Iskolai sportkör  

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt bizto-

sítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 
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o Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi 

alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények (legalább hét tanu-

ló) és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt.  Szakkör vezetését - az iskola igazgatójának 

megbízása alapján - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

o Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rend-

szeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli verse-

nyeken való részvételre is felkészítjük. 

o Kirándulások 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára - 

az éves munkatervben meghatározott módon - kirándulást szerveznek. A ta-

nulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők-

nek kell fedezniük. 

o Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó fog-

lalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesí-

tését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglal-

kozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

o Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanu-

lókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, tán-
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cos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

o Hit- és vallásoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A 

hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

 Iskolai könyvtár 

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy  gyűjteményeivel, szolgáltatá-

saival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát és egyéb szakfeladatok ellátását 

támogassa.  

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. 

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 

  A könyvtár ingyenes szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti 

igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején 

egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt 

változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros 

tanár tudomására kell hoznia. Az iskolai könyvtár az éves munkatervben 

meghatározott időpontokban tart nyitva. Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós 

tankönyvek és a tanulók illetve a pedagógusok által használt segédkönyvek 

kivételével) két hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő két 

alkalommal hosszabbítható meg.  

A tartós tankönyvek és szakkönyvek kölcsönzési ideje az utolsó tanítási napig szól. 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

- iskolai évkönyvek; 

- lexikonok, enciklopédiák, szótárak; 

- CD-k, diafilmek, műsoros - és videokazetták. 

A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülei) a könyvtári 

dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a 

kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. 
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A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

 

A tanítási órára becsengetés után érkező tanuló köteles a késés okát a szaktanárnak je-

lenteni. Az indokolatlan késés időtartama a naplóban feljegyzésre kerül. Amennyiben a késé-

sek időtartama félévente eléri a 45 percet, az egy óra igazolatlan hiányzásnak minősül. 

A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról 

igazolni kell. (1.sz. melléklet/B) 

 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez 

alól mentesítést - indokolt esetben - az iskola igazgatója adhat. 

 A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat 

távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb 

bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási 

napon belül igazolhatja mulasztását: 

o három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

o három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos 

igazolással.  

Felsős diákjainknak mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell 

bemutatni, a hiányzást követő első osztályfőnöki órán. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. 

A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

o példamutató magatartást tanúsít;  

o vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; 

o vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez; 

o vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt; 
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o vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

 Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

o szaktanári dicséret, 

o napközis nevelői dicséret, 

o osztályfőnöki dicséret, 

o igazgatói dicséret, 

o nevelőtestületi dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

o szaktárgyi teljesítményért, 

o példamutató magatartásért, 

o kiemelkedő szorgalomért, 

o példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehet át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet 

az iskola közössége előtt vehet át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

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

 

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

 Azt a tanulót, aki 
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o tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti;  

o vagy a tanulói házirend előírásait megszegi;  

o vagy igazolatlanul mulaszt;  

büntetésben lehet részesíteni. 

 Az iskolai büntetések formái 

o szaktanári figyelmeztetés, 

o napközis nevelői figyelmeztetés, 

o osztályfőnöki figyelmeztetés, 

o osztályfőnöki intés, 

o osztályfőnöki megrovás, 

o igazgatói figyelmeztetés, 

o igazgatói intés, 

o igazgatói megrovás, 

o tantestületi figyelmeztetés, 

o tantestületi intés, 

o tantestületi megrovás. 

 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben 

kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

o az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

o az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, árusítása; 

o a szándékos károkozás; 

o az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

o ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogsza-

bályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindítá-

sáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 
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 A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pon-

tos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatóhelyettese hatá-

rozza meg. 

 

AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ 

ISKOLÁBA 

 

   

 A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel meg-

beszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó 

nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni 

megőrzésre az iskolatitkárnál. 

 A tanulók egyéb jogszabályokban tiltott tárgyakat az iskola területére, az iskolán 

kívüli rendezvényekre nem hozhatnak magukkal. 

 Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb 

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével - rendkívül szüksé-

ges esetben - hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű 

tárgyat illetve a nagyobb összegű pénzt a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az 

iskolatitkárnál. 

 Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül (pl. használja 

mobil telefonját), a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni 

a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy beje-

lentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén az iskolatitkár 

irodájában visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola 

csak a szülőnek adja át. 

 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. 

Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni a tanév elején. A kerékpárt az 
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iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani, lezárásá-

ról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyak, eszközök az 

iskolában nem használhatók. 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével 

az iskola igazgatója készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véle-

ményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákön-

kormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljut-

tatják az iskola igazgatójához. 

A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék és az iskolai szülői 

szervezet (közösség) véleményét. 

Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék véleményé-

nek figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt 

az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat, az iskolaszék és a kisebbségi önkormányzat 

egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az Ecser Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületnek jóváhagyásával lép hatályba. 

 

Az érvényben levő házirend módosítását - bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatá-

ra, ha azzal egyetért - kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 

A módosítás a közoktatási törvényben meghatározott eljárási rendben történik 
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A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően, kétévenként felülvizsgálja. 

 

 

HATÁLYBALÉPÉS 

 

A házirend 2005. január 31-én - az iskola fenntartójának jóváhagyásával - lép hatályba, 

mellyel egyidejűleg az 1999. december 06. napján elfogadott Házirend hatályát veszti. 

Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő öt munkanapon be-

lül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. 

 

 

ELFOGADÓ HATÁROZAT 

 

A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 64.§ (3) bekezdése értel-

mében a házirend módosításához az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat egyetértését 

beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva az ecseri Általános Iskola házirendjét 

elfogadjuk. 

 

Ecser, 2004. december  

 

 

 

P.H. 

 

 

         Szeverné Csekei Csilla

   

 Igazgató 
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A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

Egyetértés 

A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 61.§ (3) bekezdés b) pont-

ja értelmében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az ecseri Általános Iskola házirend-

jének tartalmával egyetértünk. 

Ecser, 2004. november 23. 

Az iskolaszék nevében: 

 

       …………………………………… 

            iskolaszék elnöke 

 

Egyetértés 

A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 64.§ (3) bekezdése értel-

mében biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az ecseri Általános Iskola házirendjének 

tartalmával egyetértünk. 

Ecser, 2004. november 30. 

A diákönkormányzat nevében: 
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       …………………………………… 

              a diákönkormányzat elnöke 

 

 

 

Az iskolai házirendet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 2004. november 25-én tartott 

ülésén tárgyalta, a benne foglaltakkal egyetértett. 

Ecser, 2004. november 30. 

 

 

             ………………………………………….. 

            a kisebbségi önkormányzat elnöke 

 

 

Az iskolai házirendet a szülői szervezet iskolai vezetősége 2004. november 24-én tartott 

ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

Ecser, 2004. november 30. 

 

 

       …………………………………… 

               szülői szervezet vezetője 

 

 

 

Jóváhagyás 

A közoktatásról szóló módosított 1993.évi LXXIX. törvény 40.§ (9) bekezdés értelmé-

ben biztosított jogunknál fogva kijelentjük, hogy az ecseri Általános Iskola házirendjét mellék-

leteivel együtt az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 177/ 2004./ XII.09. 

Öh.sz.határozatával jóváhagyta. 
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Ecser, 2004. december 09.  

 

 

       ………………………………….. 

               polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÁZIREND MELLÉKLETEI 

 

1. SZ. MELLÉKLET/ A 

 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

(a 2003-ban módosított közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási 

rendelete alapján) 

 

A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNYNEK A HÁZIRENDDEL 

KAPCSOLATOS SZAKASZAI 

 

10. § (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intéz-

ményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, 

iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési 

lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.  

(2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell 
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tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és 

a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó bünte-

tésnek vagy bánásmódnak.  

(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy  

a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesül-

jön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt 

tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében;  

b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;  

c) részére az állami és helyi önkormányzati iskola egész pedagógiai programjában és tevé-

kenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és 

többoldalú módon történjék;  

d) nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményben vegye igénybe az óvodai, 

iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati nevelési-oktatási 

intézményben hit- és vallásoktatásban vegyen részt;  

e) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, 

önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az 

óvoda, az iskola, illetve a kollégium tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem 

korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és tár-

sai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődés-

hez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását;  

f) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges 

gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógi-

ai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.  

(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzeté-

től függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesül-

jön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a 

gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési 

kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.  

 

11. § (1) A tanuló joga különösen, hogy  

a) kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön;  
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b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül;  

c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és 

kollégium létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és sza-

badidő-létesítmények stb.);  

d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;  

e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakor-

lásához szükséges eljárásokról;  

f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen 

iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek - ha törvény másképp 

nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek;  

g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdés-

ről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról; az iskola, kollégium működéséről, továbbá 

tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javasla-

tot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, az 

iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc na-

pon belül - az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a harmincadik napot követő első ülésén - ér-

demi választ kapjon;  

h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tisztelet-

ben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogsza-

bályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának 

gyakorlását;  

i) a levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, 

hogy e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz 

való jogának gyakorlását;  

j) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen;  

k) tanulmányai során - a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban meghatá-

rozott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván, valamint, 

ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust;  

l) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá 

igénybe vegye a nyilvánosságot;  

m) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 
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az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában;  

n) legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését;  

o) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról;  

p) kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe;  

r) különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az 

állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosí-

tott az iskolai nevelés és oktatás;  

s) választó és választható legyen a diákképviseletbe;  

t) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e törvényben meghatározot-

tak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;  

u) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesül-

jön.  

 (7) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően 

kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt fi-

gyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor 

nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az az e törvényben és a szakképzésről szóló törvény-

ben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbításá-

ra, érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájéko-

zódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladék-

talanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakkép-

zésről szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyer-

mek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan.  

 

12. § (1) A tanuló kötelessége, hogy  

a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;  

b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfele-

lően - tanulmányi kötelezettségének;  

c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pe-

dagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint 

- közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásá-
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ban, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában;  

d) megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az 

iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati 

rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait;  

e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biz-

tonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak 

vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben 

állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;  

f) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;  

g) az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa;  

h) megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirend-

ben foglaltakat.  

 

14. § (1) A szülő joga különösen, hogy  

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, házirend-

jét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,  

 

40. § (7) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy - a tanulmányi kötelezettsé-

gek teljesítésén kívül - az e törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott tanulói jogo-

kat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Az iskola és 

a kollégium házirendje állapítja meg továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, a kollégiumi lak-

hatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartást, az iskola és 

a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó 

területek használatának rendjét, az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program 

végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói maga-

tartást. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvo-

dai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.  
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(8) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt 

dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend az 

óvodai bejáráshoz, illetve a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok 

és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, 

korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett 

kárért a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel.  

(9) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogad-

ja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvoda-

szék, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend 

a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.  

(12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási 

programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégi-

umba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni.  

 

57. § (1) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik  

f) a házirend elfogadása;  

 

59. § (5) Az óvodai, iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a 

gyermeki, tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapítása-

iról tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A gyermekek, tanulók nagyobb csoportját 

érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intézmény vezetőjétől, az e 

körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület 

értekezletein. A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell meghatározni, mit kell érteni a 

gyermekek, tanulók nagyobb csoportja alatt.  

 

61. §  (3) Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol  

b) a házirend elfogadásakor;  

 

62. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói közös tevékenységük megszervezésére - a házirendben 

meghatározottak szerint - diákköröket hozhatnak létre. 
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63. § (1) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre.  

(4) A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogad-

ja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása csak 

akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő, vagy ellentétes az iskola szervezeti és működési 

szabályzatával, illetve házirendjével. A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a 

nevelőtestületnek beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és 

működési szabályzatot, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület 

harminc napon belül nem nyilatkozik. 

(7) Az iskolában, kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni 

a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából.  

 

64. § (3) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a házirend elfo-

gadásakor, illetve módosításakor.  

 

66. § (3) A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon ala-

puló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, illetőleg az iskola házirend-

je egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.  

 

77. § (1) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-

oktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia. 

 

102. § (2) A fenntartó  

f) jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatát, minőségirányítási 

programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját, 

házirendjét, az általános művelődési központ pedagógiai-művelődési programját; 

  

103. § (1) A fenntartó a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és az intézményi minő-

ségirányítási program jóváhagyását akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért.   

 (5) Ha a kisebbségi önkormányzatot e törvény 102. §-ának (11) bekezdése alapján egyetértési 
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jog illeti meg, fenntartói nyilatkozat hiányában akkor válik érvényessé a szervezeti és műkö-

dési szabályzat, házirend, nevelési program, pedagógiai program, minőségirányítási program, 

ha a kisebbségi önkormányzat azokkal egyetértett, illetve, ha a kisebbségi önkormányzat az e 

törvény 102. §-ának (12) bekezdése szerint nem élt az egyetértési jogával.  

 

129. §  (8) Az óvodák, iskolák és kollégiumok 2004. december 31-éig felülvizsgálják házi-

rendjüket, és megküldik a fenntartó részére jóváhagyás céljából.  

 

 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 11/1994. (VI. 8.) 

MKM RENDELETNEK A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZAKASZAI 

 

6/A. § (2) Az óvoda, iskola, kollégium házirendjében kell meghatározni azokat a védő, óvó 

előírásokat, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, iskolában, kollégiumban 

való tartózkodás során meg kell tartaniuk.  

 

8. § (1) Az óvoda a nevelési programját, az iskola és a kollégium a pedagógiai programját oly 

módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthessék.  

(2) Az óvoda, iskola, kollégium vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők, 

tanulók részére tájékoztatást adni a nevelési programról, illetve a pedagógiai programról.  

(3) Az óvoda, iskola, kollégium szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni, hol, 

milyen időpontban lehet tájékoztatást kérni a nevelési programról, illetve a pedagógiai prog-

ramról.  

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat a szervezeti és működési szabályzat és a házirend te-

kintetében is alkalmazni kell.  

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott kérdések szervezeti és működési szabályzatban tör-

ténő szabályozásánál az iskolaszéket (óvodaszéket, kollégiumi széket), illetve ha az nem mű-

ködik, az iskolai (óvodai, kollégiumi) szülői szervezetet (közösséget) és az iskolai kollégiumi 

diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg.  

 

9. § (7) A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások között - a tanulók részére - szünetet 
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kell tartani. A szünetek rendjét az iskola házirendje határozza meg. A napközis és tanulószobai 

foglalkozásokon a tanulók felügyeletét folyamatosan biztosítani kell.  

 

30/A. § Ha a nevelési-oktatási intézményben nem működik óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi 

szék, minden olyan kérdésben, amelyben jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot 

gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni.  

 

 31. § (1) Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat véleményét ki kell kérni  

a) a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  

 (2) Azt, hogy a véleményezési jog szempontjából a tanulók milyen közössége minősül a tanu-

lók nagyobb közösségének, az iskola, a kollégium házirendjében kell meghatározni.  

(6) Az évi rendes diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola, illetve a kollégium képvi-

selője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a 

gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai, kollégiumi házi-

rendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

 

2. SZ. MELLÉKLET/ B 

 

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 11/1994. (VI. 8.) 

MKM RENDELETNEK A GYERMEK, TANULÓ KÖTELESSÉGEINEK TELJESÍTÉSE 

 

20. § (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja 

a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, 

gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn 

belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló egészséges, orvosnak 

kell igazolnia. Ha a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges 

tanulóktól el kell különíteni. 

(2) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, illetve a tanuló a tanítási óráról, a kollégiumi 

foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, 

ha 

a) a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, 
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b) a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a szervezeti és működési sza-

bályzatban meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a szervezeti és működési szabályzatban meghatáro-

zottak szerint igazolja, 

d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott köte-

lezettségének eleget tenni. 

(3) Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt ér-

tesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, 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 ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 

igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

(4) Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét nap-

nál, illetve a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda 

vezetője, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 

(5) 

(6) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelés-

oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát, 

b) a közoktatási törvény 8. §-a (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott iskolai nevelés-

oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz szá-

zalékát, 

c) alapfokú művészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát, 

d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja 

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

nítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó-

vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az iga-

zolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett 

a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén 

nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak 

száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye 
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nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

(7) A gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról való hiányzás következ-

ményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg. 

 

2. SZ.  MELLÉKLET 

 

INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére 

az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észle-

li, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal 

együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható 

magatartásformákat.  

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. 

A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a 

tanulók elsajátították a szükséges ismereteket. 

A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, háztartástan- 

életvitel) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen munkavédelmi szabályzat 

tartalmazza. 

 Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkavédelmi szabályzatát, 

valamint a tűzvédelmi utasítást és a tűzriadó terv rendelkezéseit. 

 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi 

szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az 

intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. 
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Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 

 A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

 a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie; 

 ha szükséges orvost kell hívnia; 

 a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie; 

 értesíti a szülőt; 

 a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. 

 E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. 

 Az iskolának igény esetén biztosítania kell az iskolaszék képviselőjének részvételét a 

tanulóbalesetek kivizsgálásában. 

 Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremté-

sére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munka-

védelmi szabályzata tartalmazza. 

 

Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 

 Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti.  

 Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre 

jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: 

 igazgató, 

 igazgatóhelyettes, 

 az igazgató és helyettese távolléte esetén az ideiglenesen megbízott felelős vezető. 

A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős 

vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket hosszú csengőszóval értesíteni (riasztani) 
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kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv alapján kell 

elhagyniuk. 

 A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más 

foglalkozást tartó pedagógus a felelős. 

 A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 

igazgatói utasítás tartalmazza.  

A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását 

az „Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. igazgatói utasítás 

tartalmazza.  

 A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő 

megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős. 

 Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv 

alapján évente legalább két alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola 

igazgatója a felelős. 

 A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek. 

 A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben 

kell elhelyezni: 

 Iroda, 

 Tanári szoba. 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

A ECSERI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZÖSSÉGÉNEK ELVÁRÁSAI  

 

 

 Köszönni nem szégyen. 

 A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásod-

dal segítsd! 

 Tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! 

 A tanítás alatt mobiltelefon használata tilos! 

 Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! 

 Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy 

nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem 

zavarhatod őket! 

 A tanítási órák előkészítésében, lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid 

útmutatása szerint vegyél részt! 

 Ügyelj osztálytermetek közösen kialakított rendjére! 

 A tisztaság megőrzése érdekében és a saját egészséged védelmében a téli időszak-

ban hozz magadnak váltócipőt!  

 Kabátodat, tornafelszerelésedet az osztályfőnököd által megjelölt szekrényben tá-

rold!  

 Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni. 

 Ügyelj az épület, tanrend tisztaságára, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tedd! Pa-

dodban, szekrényedben magad tarts rendet tanítód, osztályfőnököd útmutatása sze-

rint! 

 Az intézmény területén úgy viselkedj, és úgy közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a 

magad, se társaid testi épségét. A folyosón és a lépcsőházban mindig a jobb olda-

lon közlekedj, hogy az ellenkező irányból jövőknek is legyen helyük. 

 Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hoz-

nod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni tilos! 
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 Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szer-

vezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos!  

 Az udvaron kavicsot, köveket dobálnod, az épület ablakain bármilyen tárgyat ki-

dobnod tilos! 

 Az udvari játékokat csak tanítód felügyelete mellett használhatod. 

 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon 

alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos! Ezeket a szereket az iskola terü-

letére nem hozhatod be, nem adhatod át másoknak! 

 Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed megtartanod! 

Többek között nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell tanáraid és társaid emberi mél-

tóságát. 

 Drága, kirívó ékszereket és testékszereket használnod tilos! 

 Öltözködésed iskolai környezetbe való legyen!  

 A festett haj, erős smink, színes körömlakk, műköröm még nem általános iskolá-

soknak való! Törekedjetek a természetességre! 

 Az iskolai rendezvényekre hozott vendégedért Te vállalsz felelősséget!  

 Ha már a rendezvényről távoztál, később csak indokolt esetben térhetsz vissza! 

 Este 22
00

 óra után, csak felnőtt felügyeletével tartózkodj az utcán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HÁZIRENDET ELFOGADTA 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE: 

2004. NOVEMBER 30. 

A HÁZIREND ÉRVÉNYBE LÉP: 
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2005. JANUÁR 31. 

 

 

 

 

 

AZ ISKOLAI HÁZIREND KÖNYVTÁRRA VONATKOZÓ SZABÁLYAI 

 

 

A könyvtár ingyenes szolgáltatásait csak az az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki 

az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy 

tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, 

vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár tudomására kell hoznia. Az iskolai könyvtár az 

éves munkatervben meghatározott időpontokban tart nyitva. Az iskolai könyvtár dokumentumait 

(a tartós tankönyvek és a tanulók illetve a pedagógusok által használt segédkönyvek kivételével) 

két hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő két alkalommal hosszabbítható meg.  

A tartós tankönyvek és szakkönyvek kölcsönzési ideje az utolsó tanítási napig szól. 

 

Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők: 

 iskolai évkönyvek; 

 lexikonok, enciklopédiák, szótárak; 

 CD-k, diafilmek, műsoros - és videokazetták. 

  

 A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülei) a könyvtári dokumentumokban 

okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az 

előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 

kártérítés fizetésére kötelezhető. 
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Az Iskolai Könyvtár Szabályzat 4.sz. melléklete 

 

HELYSÉGHASZNÁLATI REND 

A szaktanterem típusa, neve:    iskolai könyvtár 

        11.sz. szaktanterem 

A terem felelősének neve, beosztása:   Szeverné Csekei Csilla 

        könyvtáros 

A helyiségben tartózkodás rendje 

 Tanítási idő alatt, tanuló csak szervezett foglalkozás (könyvtári óra) keretében tartóz-

kodhat a könyvtárban, míg tanórán kívüli foglalkozás keretében a nyitvatartási idő alatt. 

Az intézmény alkalmazottai az iskolai könyvtárt munkaidőben rendeltetésszerűen hasz-

nálhatják.  

Vagyonvédelmi okokból nyitvatartási időn túl zárva kell tartani a helységet.  

Az iskolai könyvtár berendezési tárgyait, felszerelési eszközeit a helységleltár szerint 

kell megőrizni. Bútorok (székek, padok), könyvtári könyvek, folyóiratok, társasjátékok más 

helységbe való átvitele a terem felelősének engedélyéhez kötött. A könyvtár felszerelési tár-

gyainak használata, elektronikus berendezések (számítógépek, audiovizuális eszközök) üze-

meltetése a könyvtáros jelenlétében és engedélyével, valamint a használati utasítás betartásá-

val engedélyezett. 

A könyvtárban tartózkodó személy köteles: 

 a közösségi tulajdont védeni; 

 a könyveket, berendezéseket rendeltetésszerűen használni; 

 a könyvtár rendjét és tisztaságát megőrzi a következő módon: 

o a polcról levett könyveket, folyóiratokat, társasjátékokat használat után a 

helyére teszi vissza; 

o társait nem zavarja hangos beszéddel, rohangálással; 

o a mobiltelefon használatát mellőzi; 

o ételt, italt nem hoz be; 

 az intézményi házirendet betartani; 

 a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni; 

 a munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 
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A használati engedélyhez kötött berendezési tárgyak  

 számítógép, 

 audiovizuális eszközök, 

 társasjáték. 

A berendezési tárgyak és eszközök használati utasítása 

 A könyvtár berendezési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. 

 A számítógépek használati rendje: 

o Az eszközök be- és kikapcsolása, programok telepítése és eltávolítása csak a 

felelős tanár utasítására történhet; 

o A számítógép reset gombja csak a felelős tanár engedélyével használható; 

o A kikapcsolás menete: 

- START 

- KIKAPCSOLÁS 

- KIKAPCSOLÁS 

o A számítógépbe telepített programok mindegyike használható; 

o Az INTERNET a felelős tanár engedélyével használható; 

o Jelszavas védelem belépésnél és képernyővédőnél nem állítható át; 

o A formattálás parancs nem használható; 

o A számítógép- vagy programhibát azonnal jelenteni kell a felelős nevelőnek; 

o Behozott adathordozó (CD, floppy, PEN-FLESH Drive) a felelős tanár enge-

délyével használható; a használat megkezdése előtt a számítógépre telepített 

vírusellenőrző programmal át kell vizsgálni; 

o Nyomtatni csak a felelős tanár engedélyével lehet. 

 Az audiovizuális eszközök használatakor észlelt hibát a felelős nevelőnek azonnal 

jelenteni kell. 

 

 

Ecser, 2005. szept. 01. 

 



 123 

 

        Szeverné Csekei Csilla 

            könyvtáros tanár 

 


