Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola
1171 Budapest, Erzsébet krt. 56.
Tel: +36-1-256-3981 Fax: +36-1-256-8879 OM azonosító: 035104
E-mail: titkarsag@kossuthiskolarakoskert.hu Web: www.kossuthiskolarakoskert.hu

Házirend

Budapest XVII. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola

2020

TARTALOMJEGYZÉK
1. ALAPVETÉSEK............................................................................................................................................ 4
1.1. A házirend célja, feladata ........................................................................................................................ 4
1.2. A házirend időbeli és térbeli hatálya ....................................................................................................... 4
1.3. A házirend nyilvánossága........................................................................................................................ 4
2. A MŰKÖDÉS RENDJE ................................................................................................................................ 5
2.1. Az intézmény munkarendje ..................................................................................................................... 5
2.2. Tanítási rend ............................................................................................................................................ 6
2.3. Az egyéb foglalkozások rendje ............................................................................................................... 8
2.4. Tantermek, iskolai létesítmények használatának szabályai, a környezettudatos használatra vonatkozó
szabályok...................................................................................................................................................... 11
2.5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja ...................................................................... 12
3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK .................................................................................. 13
3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok ................................................ 13
3.2. Védő - óvó intézkedések ....................................................................................................................... 15
3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények ........................................................ 16
3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás ............................................................................................. 16
3.5. Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai .................................................................... 16
3.6. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei .......................... 16
3.7. A tankönyvkölcsönzéssel és tankönyvellátással kapcsolatos szabályok ............................................... 17
3.8. Tantárgyválasztás .................................................................................................................................. 18
3.9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások.................... 19
3.10. Igazolatlan mulasztás esetén érvényes eljárásrend .............................................................................. 20
3.11. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje22
3.12. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás).................................... 23
4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK .......... 25
4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái ............................................................................................. 25
4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei ................................................................ 27
4.3. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény
egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről
elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának,
elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések .................................................................................. 28
5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI .............................................................................................. 29
5.1. A tanulói jogok kiemelt iskolai területei: .............................................................................................. 29
5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása ...................... 31
5.1.2. A tanulók és a kiskorú tanuló szülőjének tájékoztatása, a véleménynyilvánítás módja ..................... 31
5.2. A tanulók kötelességei .......................................................................................................................... 33

2

5.3. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai ............................................................................................ 33
5.4. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok ......................................................................................... 35
6. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK ............... 36
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ...................................................................................................................... 37
8. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA .................................................................................................. 37
8.1. Az iskolai diákönkormányzat ................................................................................................................ 37
8.2. Az iskolai diákközgyűlés ...................................................................................................................... 38
MELLÉKLETEK ............................................................................................................................................. 39
1.SZ. MELLÉKLET......................................................................................................................................... 39
1. ISKOLAI VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSOK ...................................................................................................... 39
1.1. Védő - óvó előírások. amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az iskolában való
tartózkodás során meg kell tartani ............................................................................................................... 39
1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása, közzététele41
1.3. Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések ....................................................... 41
2. SZ. MELLÉKLET........................................................................................................................................ 42
2. AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK HASZNÁLATI
RENDJE ........................................................................................................................................................... 42
2.1. A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje ................................................................................ 42
2.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje ................................................................. 43
2.3. A számítógépterem használati rendje .................................................................................................... 43
2.4. A kémia-fizika tanterem használatának sajátos rendje.......................................................................... 44
2.5. A tornaterem és az öltözők használati rendje ........................................................................................ 44
2.6. Az ebédlő használatának rendje ............................................................................................................ 46
2.7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje ........................................................................ 46
2.8. A könyvtár házirendje ........................................................................................................................... 46
3. SZ. MELLÉKLET........................................................................................................................................ 47
Kossuthos 1x1 .............................................................................................................................................. 47
4. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI............................... 50
4.1. A diákönkormányzat nyilatkozata ......................................................................................................... 50
4.2. Az Intézményi tanács nyilatkozata ........................................................................................................ 50
4.3. A Szülői munkaközösség nyilatkozata .................................................................................................. 51
4.4. A nevelőtestület nyilatkozata ................................................................................................................ 51
4.5. Jelenléti ív ............................................................................................................................................. 52
FÜGGELÉK ..................................................................................................................................................... 54
Jogszabályi háttér ......................................................................................................................................... 54

3

1. ALAPVETÉSEK
1.1. A házirend célja, feladata
A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és működési
szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését.
Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának
és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját,
továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait.

1.2. A házirend időbeli és térbeli hatálya
A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és
alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a
tanulók törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és
az iskolát felkereső, az iskolával jogviszonyban nem állókra is.
Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett
programokra is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és
amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

1.3. A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola
alkalmazottainak) meg kell ismernie. Elolvasható, megtekinthető az alábbiakban részletezett
hozzáférési pontokon, valamint az iskola honlapján (www.kossuthiskolarakoskert.hu)
A házirend egy – egy példánya megtekinthető:
•

az iskola portáján

•

az iskola irattárában

•

az iskola könyvtárában

•

az iskola nevelői szobájában

•

az intézményvezetőnél

•

az intézményvezető-helyetteseknél
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•

az osztályfőnököknél

•

a diákönkormányzatot segítő nevelőnél

•

az iskolai szülői szervezet vezetőjénél

•

az iskola fenntartójánál

A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
A házirend tanulókra vonatkozó előírásait az osztályfőnök minden tanév első napján a tanulókkal
megismerteti, ezt az osztálynaplóban a megfelelő módon dokumentálja.
A házirend szülőkre vonatkozó szabályairól az osztályfőnök minden tanév első szülői értekezletén
tájékoztatást ad.

2. A MŰKÖDÉS RENDJE
2.1. Az intézmény munkarendje
Az iskola nyitvatartási ideje szorgalmi időszakban: 645-18 óráig
Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és
utáni felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen tartózkodhatnak. Az iskola
épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.

Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola reggel 645 - től a tanítás végéig, illetve a
tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A napközisek részére 16 órától 1715 –óráig
napközis ügyeletet tartunk.
A reggeli felügyeletet (645 - 730 óráig) igénybe vevő tanulók a kijelölt ügyeleti teremben (11.
terem) gyülekeznek.
A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola
elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök írásos engedélyével
lehetséges. A tanulónak távozáskor le kell adnia az iskola portaszolgálatának a kilépőt.

Hivatalos ügyek intézése tanítási napokon az iskolatitkári irodában történik 8 00és 16 00 óra között.
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Az iskola a tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva.
Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a
szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza a helyben szokásos módon, illetve az iskola
honlapján.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamely nevelő felügyeletével használhatják.
Ez alól felmentést csak az intézményvezető adhat.
Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők
tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola valamely vezetőjétől engedélyt kaptak.
A tanulókat a szülők az iskola kapujáig kísérhetik, a tanítás végeztével ugyanitt várhatják meg őket.
Az iskolába be és kilépést a portai szolgálat koordinálja.
Az iskola épületébe érkező szülők, vagy más felnőttek belépését a portaszolgálat nyilvántartja és
vendégkártyával látja el.

2.2. Tanítási rend
A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább tíz perccel az iskolában kell lenniük.
A felső tagozatos tanulók kötelesek a kijelölt folyosói szekrényben elhelyezni a kabátjukat,
tornafelszerelésüket.
A tanuló személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott.
Iskolai ünnepélyen fehér- sötét (fekete vagy kék) ünnepi öltözékben jelenjen meg.
Testnevelés órákon tornafelszerelésben (tornacipő, trikó, sportnadrág, dressz) kell részt venni.
Az osztálytermekbe 730 órától lehet bemenni az ügyeletet ellátó pedagógus felügyeletével.

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

8–845

2. óra:

45

3. óra:

9–9

szünet: 15 perc
szünet: 15 perc
45

10–10

szünet: 15 perc
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4. óra:

11–1145

szünet: 15 perc

5. óra:

12–1245

szünet: 15 perc

6. óra

13–1345

szünet: 15 perc

7. óra

14–1445

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete előtt öt perccel jelzőcsengetés
hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a következő
foglalkozás helyszínéül szolgáló tanterembe menni.
Becsengetéskor a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztályteremben.
Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját nyitva kell tartani.
A szünet ideje alatt az iskola udvarán, a folyosón vagy a következő tanóra termében
tartózkodhatnak a tanulók. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a
tantermekben, illetve a folyosón maradnak, nem mehetnek ki az udvarra.
Az első szünetben a felső tagozat, a második szünetben az alsó tagozat a többi szünetben mindkét
tagozat vásárolhat a büfében.
A tornaterem öltözőiben étkezni szigorúan tilos!
A tanulóknak 1140 és 1340 között legalább hatvan percet főétkezésre kell biztosítani – egyéni
beosztásban órarend szerint.
A tanítási órák előtt minden tanuló feladata, hogy:
•

A tanítási órákra a szükséges munkaeszközöket, felszerelési tárgyakat hozza magával, azt a
becsengetésre készítse elő.

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy:
•

Figyeljen és képességeinek megfelelően aktívan részt vegyen a tanórák munkájában,
teljesítse feladatait,

•

Kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván és felszólításra feleljen,

•

A tanterembe belépő és távozó felnőttet felállással üdvözölje,

•

Az ülésrend szerint foglaljon helyet, maga körül rendet és tisztaságot tartson, a tanítás
végén rendet és tisztaságot hagyjon maga után.

•

Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani, továbbá az intézmény területén
rágógumizni, napraforgó-illetve tökmagot rágni.
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•

Egy tanítási napon az osztályközösség csak két témazárót írhat, melynek időpontját a
szaktanár legalább három nappal előtte bejegyez az osztálynaplóba.

•

Minden írásbeli munka eredményét két héten belül ismertetni kell a tanulóval.

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje
Az egyéb foglalkozások legkésőbb 16 órakor befejeződnek.
Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és
szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások, a felzárkóztató foglalkozások és a napközi
kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell
jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között minimum tíz perc
szünetet kell tartani.
Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak
szerint

fejlesztő

foglalkozáson

való

részvételre

kötelezett,

e

foglalkozásokról

történő

távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos
megítélés alá.
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A
beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével
– iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvényen
megfelelő számú pedagógus felügyeljen.
Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény
megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben
tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus felügyeletével – a
rendezvényt szervező osztály végzi.
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
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•

Napközi otthon, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, az
iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-hatodik évfolyamon napközi
otthon, a hetedik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik.

•

A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport
üzemel.

•

A tanulási időben a gyermek csak indokolt esetben, a szülő külön írásbeli kérésére
távozhat.

•

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél
jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.

•

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör
sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a
tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle
sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.

•

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 – felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – a
Kelet – Pesti Tankerületi Központ igazgatójának mint a munkáltatói jogkör
gyakorlójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola
dolgozója.

•

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az
iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán
kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.

•

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
iskolai könyvtár segíti a könyvtár bejáratánál kifüggesztett rend szerint.

Részt lehet venni más intézmény, egyesület munkájában, ha az osztályfőnök a szülővel
egyetértésben támogatja ezt, s az egyesület írásban jelezte az iskolának a tanuló elfoglaltságát.
Tanítási óráról versenyre, mérkőzésre csak a bejelentett egyesületi tagot, tanulót engedi el az
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osztályfőnök. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői a tanulók órarendjét véve
figyelembe 16 óráig szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
A tanítási idő után a diákok csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén.
A délutáni foglalkozásokra a kijelölt helyen lehet várakozni.
A felzárkóztató, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi
eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvételével a felzárkóztató
foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő
írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat.
A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli
foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az intézményvezető engedélyével a
foglalkozásról kizárható.
A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanulószobai
felvétel tanév közben is lehetséges.
A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. Szülői igény esetén az alsós
napközis tanulók számára 1600 óra és 1715 óra között az iskola felügyeletet biztosít. (1715 – 1730
óráig abban az estben szervez az iskola ügyeletet, ha azt legalább tíz tanuló szülője indokoltan kéri.)
A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével 1400 órakor kezdődik és délután 1600
óráig tart.
A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
A tanuló a napközis vagy tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme
alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes adhat engedélyt.
A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek:
•

osztályonként egy tanulmányi felelős,

•

nemenként egy tisztaságfelelős,

•

egy játékfelelős.
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•

A tanulmányi felelősök megbízatása egy hónapra szól. A tanulmányi felelősök feladatai:

•

gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a
napközis nevelő asztalára készítik;

•

figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt
az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra;

•

segítenek a házi feladat ellenőrzésében.

•

A tisztaságfelelősök megbízatása egy hónapra szól. A tisztaságfelelős feladatai:

•

felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára;

•

ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét;

•

a tanulás végén letörlik a táblát.

•

A játékfelelős megbízatása egy hónapra szól. A játékfelelős feladatai:

•

a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában;

•

felügyel a csoport játékainak megóvására;

•

rendet tart a csoport játékszekrényében.

2.4. Tantermek, iskolai létesítmények használatának szabályai, a
környezettudatos használatra vonatkozó szabályok
Intézményünk Örökös Ökoiskola, ezért takarékosan bánunk az energiaforrásokkal, csökkentjük a
hulladékok mennyiségét, szelektív hulladék-és elemgyűjtést alkalmazunk, az iskola külső- belső
környezetét esztétikusan alakítjuk.
Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait
is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
A tanuló kötelessége, hogy védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. Az
iskola termeiben, berendezéseiben, eszközeiben okozott károkat köteles megtéríteni.
Örökös 7Ökoiskolaként – összhangban a kialakított tankertünkkel - törekszünk a komposztálásra.
Az esővizet az erre a célra létrehozott és kialakított esővízgyűjtő tartályokban tároljuk, és szükség
esetén biztosítjuk a megfelelő intenzitású öntözést. Ezeket a feladatokat felnőtt irányítása mellett
végzik a tanulók. A munka megszervezése és ellenőrzése az osztályfőnök, szaktanár feladata.
Minden osztálynak törekednie kell az osztálytermek otthonosabbá tételére, csinosítására,
virágokkal, növényekkel, képekkel, tablókkal történő barátságosabbá tételére.
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A padokat, székeket az osztályok tanulói folyamatosan rendben tartják! Mindenki vigyázzon
iskolánk felszerelésére, különösen az öltözők, zuhanyozók és WC-k tisztaságára és épségére! A
szándékosan okozott kárt a jogszabályok alapján a vétkes károkozók térítik meg!
Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény
berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni.
Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és
mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.
A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket a
padokra felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a
tantermet a tanulók rendben hagyják el.
Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon
tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli
engedélyével lehet.
Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az
írásos engedélyével, amelynek egy példánya – szállító jegyként – a kölcsönvevőnél marad, egy
példányát pedig a portán, illetve az intézményvezető-helyettesnél kell leadni.
Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak engedéllyel
tartózkodhat.
Az udvaron labdázni óraközi szünetekben tilos.

2.5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja
Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által–
szülő/törvényes gondviselő jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet, továbbá a napló a
Szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon hitelesített papíralapú másolatát is
megtekintheti az iskola tanári helyiségében az osztályfőnökkel megbeszélt időpontban, illetve a
fogadóórán.
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Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus naplón keresztül
teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői
értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó
kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban
bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve, ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az
osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A
megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).
Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének
jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a
többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az egészségre és a testi
épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve
átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul
értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. E
cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.
Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes
italt fogyasztani tilos.
Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon
(smartphone), tablet, i-pod, walkmen, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható digitális
lejátszó vagy más, a tanítás - tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos.
Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és
vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer,
robbanószerek.
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A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön túl más dolgokat csak akkor hozhatnak
magukkal, ha az osztályfőnökkel, vagy az órát tartó pedagógussal egyeztetik, ezt előre megbeszélik,
vagy a tanítási óra kezdetén az órát adó nevelőnek bejelentik.
Az órát tartó nevelő elrendelheti, hogy a tanuláshoz nem szükséges dogot tegyék ki a tanulók a
tanári asztalra, amennyiben a tanítási órát ezzel zavarják.
Nagyobb értékű tárgyat (ékszer, mobiltelefon, értékes óra stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a
tanulók csak a szülő engedélyével hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb
értékű tárgyat leadhatják a tanulók megőrzésre az iskolatitkári irodában. A megőrzési idő alatt (a
tanuló aznapi iskolai elfoglaltságának időtartama) az iskola vállalja a tárgy felügyeletét és
megőrzését.
Az iskola területén talált tárgyakat az iskola portáján kell leadni, ahol 60 napig őrzik, ezt követően
karitatív felajánlásra kerülnek. Amennyiben a tanuló előzetes egyeztetés vagy bejelentés nélkül hoz
az iskolába tanuláshoz nem szükséges dolgot és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az
engedély vagy bejelentés nélküli tárgyat leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első
alkalommal ezt a tanítási nap végén a tanuló visszakapja, további esetben ezeket a dolgokat az
iskola a szülőnek adja át.
A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát
akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára
audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai
munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt
állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használhatják. A
tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop,
audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására
használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a
pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják. Amennyiben a tanuló a tanítási órán az órát
tartó pedagógus engedélye nélkül használja a telefonját, illetve annak jelzése a tanítási órát
megzavarja, az órát tartó pedagógus felszólítja a tanulót a készülék kikapcsolására és dönt a
fegyelmező intézkedés megtételéről.
Mobiltelefonnal készült hang-és képfelvétel személyiségjog sérelme esetén súlyos fegyelmi
vétségnek minősül, jogszabályi következmények mellett.
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Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az
okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes
rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét.

3.2. Védő - óvó intézkedések
Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel
kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a
naplóban rögzítik. Ezen kívül kémia, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy (ak) ból
balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolnak.
A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az
általuk készített, használt pedagógiai eszközöket.
A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével történt előzetes megbeszélés után
lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények,
számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket – a szervezeti működési szabályzat előírásainak
megfelelően, összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi munkarenddel –
a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, a házirend 1. sz. melléklete
tartalmazza.
Az óvó, védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű egészségfejlesztési
programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.
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A tantermekben lévő audiovizuális, digitális eszközöket (televízió, videó, írásvetítő stb.) és a
napközis csoportokban használatos házitelefont csak a pedagógus működtetheti.

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás
Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként – a
fenntartóval való egyeztetést követően – az iskola intézményvezetője dönt. A döntés előtt az
intézményvezető kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
Az erről szóló tájékoztatást a tanév megkezdésekor az iskola a honlapján is közzéteszi.
A térítési díjakat minden hó 10. napjáig előre kell befizetni az iskolatitkárnál vagy az iskola ezzel a
feladattal megbízott alkalmazottjának.

3.5. Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai
Az étkezési térítési díjakat havonta előre, a gazdasági referens által meghatározott időpontokban a
gazdasági referensnél kell befizetni. Az erre vonatkozó tájékoztatást a helyben szokásos módon
(papír alapon, intézményi honlapon) kell közzétenni.
Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az
étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre lemondja az iskola gazdasági referensénél.

3.6. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és
felosztásának elvei
A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – amennyiben
erre az iskola jogosult – a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus és az
osztályfőnök véleményének kikérése után – a nevelőtestület dönt.
A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult –
előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, egyik vagy
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mindkét szülője munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője egyedül nevel, vagy akinek
magatartási és tanulmányi munkája megfelelő.

3.7. A tankönyvkölcsönzéssel és tankönyvellátással kapcsolatos szabályok
A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, melyek az
iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.
Az iskola intézményvezetője – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
közreműködésével – minden tanév végén tájékoztatja a szülőket
•

azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, amelyekre a következő tanévben az
iskolában szükség lesz,

•

az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről

•

arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre.

Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják
meg – nyilvántartást követően - egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven
keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára,
ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá.
A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói
jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott
tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába.
Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv
álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő
eljuttatása.
Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedően
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására
vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős.
Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a
tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel
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kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem
munkaköri

feladata.

Díjazása

a

Könyvtárellátóval

kötött

szerződésből

következik.

A

tankönyvellátás rendjében minden egyes tanévben az alábbi területekre tér ki:
•

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosultak köre, jogosultság igazolásának módja.

•

A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők.

•

A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: intézményvezető, tankönyvfelelős,
könyvtáros, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok.

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés
az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők
megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja
e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja
megoldani.
Az iskola intézményvezetője a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az
ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.
Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola
intézményvezetője gondoskodik.
Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.

3.8. Tantárgyválasztás
Az iskola intézményvezetője minden év április 15-ig az osztályfőnökök közreműködésével szülői
értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben
kötelezően választható tantárgyakról, valamint a tantárgyat előreláthatóan tanító pedagógusról.
(etika, hit - és erkölcstan)
A szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az
osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi
jogi személy által megszervezett hit- és erkölcstan vagy a kötelező etika órán kíván részt venni a
vonatkozó jogszabályok szerint. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az
intézményvezető engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.
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A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti1 alkalommal –
biztosított tanulóink számára a hit-és erkölcstanoktatás.

3.9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására
vonatkozó előírások
A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolni
kell.
A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb
időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola intézményvezetője adhat.
A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól
számított –öt tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az
osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha
az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el.

A tanuló mulasztása igazolt, ha
•

távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel
igazolja

•

hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt
igazolja;

•

előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől vagy az
intézményvezetőtől.

Távolmaradásra három napig az osztályfőnök, három napnál hosszabb időre az intézményvezető
adhat engedélyt. Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit
szolgálja, akkor a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról,
foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a
tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél.

Távolmaradás esetén a tananyagot pótolni kell a pedagógus által meghatározott határidőig. A
várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb.) függetlenül az utazás
időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal.
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Ha a tanuló az óra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a
tanuló elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, akkor az órát, foglalkozást tartó nevelő a
késés tényét, idejét, valamint azt, hogy az igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az
osztálynaplóba vagy az egyéb foglalkozási naplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a
késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra, egyéb foglalkozás teljes
időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról, egyéb foglalkozásról történő igazolatlan
hiányzásnak minősül.
Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken,
programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük. A
nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak
elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy
fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve
elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken tartsa be az őt kísérő pedagógus utasításait, tartsa be
a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon,
felszerelését, ruházatát tartsa rendben.
A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak,
amelyeken a tanulók részvétele kötelező.

3.10. Igazolatlan mulasztás esetén érvényes eljárásrend
Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott.
Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire.
Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a tíz órát eléri,
valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.
Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti az általános
szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen ebben az esetben
szabálysértési eljárás indul.
Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az illetékes
gyámhatóságot értesíti. Az intézményvezető kezdeményezi a családtámogatási feladatkörében
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eljáró kormányhivatalnál (Családtámogatási Főosztály) a családi pótlék szüneteltetését. A
gyámhivatalnak szóló jelzésben az intézményvezető összesíti az iskolalátogatási kötelezettség nem
teljesítésének az okait, valamint megfogalmazza az iskolalátogatási kötelezettség teljesítésének az
előmozdítására vonatkozó javaslatait. A jelzésen feltüntetésre kerül az is, hogy a tanuló
hiányzásáról szóló értesítést kinek a részére továbbította még az intézmény (Családtámogatási
Főosztály, Család-és
Gyermekjóléti Központ).
Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő szabályok
érvényesek:
•

ha egy tanévben meghaladják a 250 órát,

•

egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a
tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt
osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról.
A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon,
valamint az iskola hivatalos rendezvényein.
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 tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását,
illetve igazolatlan a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. Az igazolatlan
hiányzás vétség, mely rossz magatartási jegyet von maga után. Három igazolatlan óra elérése esetén
a tanuló osztályfőnöki intésben, hat igazolatlan óra elérése esetén intézményvezetői intésben,
tizenkét igazolatlan óra elérése esetén nevelőtestületi intésben részesül. Ezt követő igazolatlan
mulasztás esetén az iskola intézményvezetője dönt a fegyelmi eljárás megindításáról.
Ha a tanuló a tanítási idő alatt a tanítási óra megkezdése után érkezik a terembe, későnek számít,
amit az órát tartó tanár a naplóba bejegyez. Amennyiben három esetben késik a tanuló, akkor
osztályfőnöki figyelmeztetésben, hat késés után osztályfőnöki intésben, kilenc késés után
intézményvezetői figyelmeztetésben kell részesíteni. Ezt meghaladó mértékű késések esetén az
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osztályfőnök javaslatára az intézményvezető dönt arról, hogy fegyelmi eljárás induljon-e a
tanulóval szemben.
Ha a tanuló kerületi, budapesti vagy országos tanulmányi versenyen vesz részt, a verseny napján
és az azt megelőző tanítási napon a szaktanár és az osztályfőnök egyetértésével

hiányozhat a

tanítási órákról. Mulasztását az osztályfőnök igazolja.

3.11. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára
jelentkezés módja és határideje
Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv
tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják. A
tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga)
tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola
intézményvezetője határozza meg a jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében
rögzítettek alapján – összhangban a többi iskolai szabályozó norma előírásaival –, s hirdetmény
formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a
tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a
következő esetekben:
•

a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,

•

engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy
az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,

•

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,

•

ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

•

a tanuló az Oktatási Hivatal által hozott határozat alapján tanulmányi kötelezettségeinek
egyéni tanulói munkarend formájában tesz eleget
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Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,
vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazolja.
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.

3.12. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás)
Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is
teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a
jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló
tájékoztatót tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak
első napja előtt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. A halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a
jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási
helyén található.
Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt
nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a
felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az intézményvezető által kijelölt
három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak
eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk minden
iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező beiskolázási
körzetben lakik.
Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, először az
iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk kerületében
található.
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Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, ezt – a felvételi
(átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt legalább tizenöt nappal
– nyilvánosságra kell hozni.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a
jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt
különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
•

szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,

•

testvére iskolánk tanulója,

•

munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében
található,

•

az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren belül
található.

•

a sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után

•

a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több

•

felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről

•

az iskola sorsolás útján dönt.

•

A sorsolás lebonyolításának szabályai:

•

A sorsolás nyilvános.

•

A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.

•

A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban
érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.

•

A sorsolás helyszíne az iskola épülete.

•

A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után
tizenöt napon belül le kell bonyolítani.

•

A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le.

•

A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a szülői szervezet
képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola intézményvezető-helyettese, a
jegyzőkönyvvezető.

•

A sorsolási bizottság elnöke: az iskola intézményvezetője.

•

A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási
bizottság tagjait.
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•

A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a
sorsolási urnába.

•

Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd
mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.

•

Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében

•

azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.
o A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.
o A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.
o A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a
sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók
nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás
eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést,
valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.
o Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.

•

A sorsolás után az iskola intézményvezetője – sorsolás eredményének megfelelően – a
felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában
eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.

4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, FEGYELMEZŐ
INTÉZKEDÉSEK
4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái
Azt a tanulót, aki képességeihez mérten
•

példamutató magatartást tanúsít

•

vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el

•

vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez

•

vagy az iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken,
vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt

•

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:
•

tanítói, szaktanári dicséret
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•

napközis nevelői dicséret

•

osztályfőnöki dicséret

•

intézményvezető-helyettesi dicséret

•

intézményvezetői dicséret

•

nevelőtestületi dicséret

Az iskolai szinten kimagasló teljesítményű tanulók intézményvezetői és nevelőtestületi dicséretét a
tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola.
Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát
végzett tanulók a tanév végén:
•

szaktárgyi teljesítményért

•

példamutató magatartásért

•

kiemelkedő szorgalomért

•

példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért

Dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
Iskolánkban a legmagasabb jutalmazási fokozat a Kossuth – diploma, amelyet a ballagási
ünnepségen ad át az iskola intézményvezetője azoknak a tanulóknak, akik nyolc éves tanulmányi
munkájukkal, szorgalmukkal és emberi kvalitásukkal a nevelőtestület egyhangú szavazata alapján
erre érdemesnek bizonyulnak.
Kossuth – oklevél adható azoknak a tanulóknak - a nevelőtestület egyhangú szavazata alapján, akik szaktárgyi versenyek díjazottjai, egész éves munkájuk kiemelkedő, példamutató magatartásuk,
szorgalmuk, tanulmányi munkájuk, közösségi tevékenységük elismerésre méltó.
Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és (lehetőség szerint) könyvjutalmat
kap, melyet az iskola közössége előtt vehet át. (A diákönkormányzat javaslata alapján más
jutalomról is dönthet a nevelőtestület.)
Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen,
szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek
A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói
közösséget csoportos dicséretben és jutalomba lehet részesíteni.
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A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok
teljesítését ide nem értve – nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező
intézkedésben lehet részesíteni.
A fegyelmező intézkedések formái:
•
szaktanári figyelmeztetés
•

szaktanári intés

•

szaktanári megrovás

•

napközis nevelői figyelmeztetés

•

napközis nevelői intés

•

napközis nevelői megrovás

•

osztályfőnöki figyelmeztetés

•

osztályfőnöki intés

•

osztályfőnöki megrovás

•

intézményvezető - helyettesi figyelmeztetés

•

intézményvezető - helyettesi intő

•

intézményvezető - helyettesi megrovás

•

intézményvezetői figyelmeztetés

•

intézményvezetői intés

•

intézményvezetői megrovás

•

nevelőtestületi figyelmeztetés

•

nevelőtestületi intés

•

nevelőtestületi megrovás

•

iskolagyűlés előtti elmarasztalás

•

fegyelmi eljárás

Az iskolai intézkedésekben a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség
súlyától függően el lehet térni. Ugyanakkor figyelembe kell venni a tett-arányos büntetést, és a
nevelő célzat érvényesülését.
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A fegyelmező intézkedés megfelelő fokozatát írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell
hozni.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 58. §. (3)-(14) bekezdésben foglaltak, valamint a többször módosított
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a
fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a
körülmények figyelembe vételével az iskola intézményvezetője határozza meg.
A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni, s a
tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni.
Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:
•

durva verbális agresszió;

•

a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása;

•

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

•

a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;

•

az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése.

4.3. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a
köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy
azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának
elvei és az alkalmazandó intézkedések
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt
követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően
ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban
résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes
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magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges
hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi
eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg
kell indítani.
Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek
vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény vezetője a cselekményről szóló tudomásszerzéstől
számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal
történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A
vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga
vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló
megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a
bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás
hatálya alá tartozike vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen
mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelőoktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre
jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs
eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a
további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító
tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk.

5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
5.1. A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:
•

tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.);

•

kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben
kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz.);

•

érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított
tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia.);

•

tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait
érintő valamennyi kérdésről.);

•

véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
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•

részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola által
szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.);

•

választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében.);

•

kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör
létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.);

•

javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);

•

használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és
eszközeinek használatára.);

•

szociális

támogatáshoz való

jog

(A

tanuló egyéni körülményei alapján

– kérelmére – jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban részesülhet,
amennyiben az ilyen jellegű támogatásra a fedezet az iskola költségvetésében
rendelkezésre áll.);
•

jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban
meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);

•

nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a
nyilvánosságot.);

•

vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem
állami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.).

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák
a tanulók jogait és kötelességeit.
A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális
támogatáshoz

való,

a

különböző

részvételi

és

választási

jogok,

továbbá

az

iskolai

munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett első
tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban
már a beíratást követően megilletik a tanulót.
Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és
felszereléseinek használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva
tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz az
intézményvezető előzetes írásbeli engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a tanulók
csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben
be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, energiatakarékossági és vagyonvédelmi előírásokat.
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5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának
gyakorlása
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselőik útján – az iskola intézményvezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola
pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.
A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában
különösképpen a következők:
•

szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás,

•

véleményező gyűjtőláda,

•

rendszeres diákönkormányzati összejövetelek,

•

tanulói elégedettségmérés

•

osztályfőnöki órák

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, nevelőivel vagy a
szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk.

5.1.2. A tanulók és a kiskorú tanuló szülőjének tájékoztatása, a
véleménynyilvánítás módja
A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az
iskola intézményvezetője:
•

az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta

•

a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal

•

a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán, illetve az iskola honlapján folyamatosan
tájékoztatja;

Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat.
A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan
szóban és az elektronikus napló erre kialakított felületén keresztül írásban tájékoztatják.
Amennyiben az elektronikus napló felületén történő tájékoztatás eredménytelen, a szülő irányába
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kötelező tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más, az intézményvezető által elrendelt
formában történik.
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola
intézményvezetője:

•

a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején

•

a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja az
osztályfőnökök az adott tanulóközösség szülőit:

•

az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

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

szóban

•

egyéni megbeszéléseken

•

szülői értekezleteken

•

nevelők fogadóóráin

•

nyílt tanítási napokon

•

tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken

•

írásban

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv
tartalmazza.
A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az
érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik,
tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz, vagy az intézményi tanácshoz fordulhatnak.
A tanulók kérdéseiket, véleményüket szóban vagy írásban egyénileg, csoportosan vagy választott
képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola intézményvezetőségével, nevelőivel.

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban
biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
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képviselőik, tisztségviselők útján az iskola intézményvezetőségéhez, az adott ügyben érintett tanuló
osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz és az intézményi tanácshoz
fordulhatnak.

5.2. A tanulók kötelességei
A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai közösségi élet
szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és
a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.
A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken rendezvényeken a
Házirend
2.2. pontjában leírtaknak megfelelően jelenjen meg.

5.3. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
•

betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat
rendelkezéseit,

•

tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint
tanulótársainak emberi méltóságát,

•

senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,

•

senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,

•

törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az
iskolában dolgozó más felnőttekkel,

•

viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,

•

legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,

•

köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett
formában,

•

tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,

•

becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,

•

igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő
személyiségeit és hagyományait,

•

ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola
hagyományainak ápolásában,
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•

óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,

•

vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,

•

legyenek nyitottak, érdeklődők,

•

iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,

•

vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,

•

működjenek együtt társaikkal,

•

rendszeres

munkával

és

fegyelmezett

magatartással

tegyenek eleget

tanulmányi

feladataiknak,
•

fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,

•

az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,

•

az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,

•

az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,

•

távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,

•

a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,

•

az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,

•

írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,

•

segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,

•

védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,

•

ügyeljenek

környezetük

tisztaságára,

ne

szemeteljenek,

és

erre

másokat

is

figyelmeztessenek, az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben
jelenjenek meg (ne viseljenek feltűnő, nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen
kifestve),
•

az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, illetve
sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,

•

ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a
tanuláshoz,

•

tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését
szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,

•

ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban
dohányárut, szeszesitalt, drogot),

•

az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda
valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján,

•

ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),

•

ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenysége.
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5.4. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok
Az iskola épületeit, helységeit 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, erre társait
is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
•

osztályonként két hetes

•

tantárgyi felelősök

•

gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, szemét
összeszedése stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint)

•

szünetben kiszellőztetik a termet;

•

szünetben legalább az egyik hetes a tanteremben marad;

•

az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen
tanulókat figyelmeztetik;

•

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

•

ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg a tanterembe,
értesítik az intézmény vezetőségét.

•

az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, a padok, székek
rendjét, lekapcsolják a lámpákat;

•

folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről.

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, illetve felhívják a
hetesek figyelmét a fejlesztendő területekre.
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
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órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó,
szertáros, térképfelelős, stb.

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a
rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán
kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza,
amelyről az osztályfőnökök és a DÖK - vezető ad tájékoztatást.

6. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI
SZABÁLYOK
E fejezetet a házirend 1. sz. mellékletében foglalt iskolai védő, óvó előírásokkal összhangban kell
értelmezni és alkalmazni.
Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtosságoknak
megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a nevelőtestület a
diákönkormányzattal

együttműködik az ehhez szükséges tárgyi

és személyi

feltételek

biztosításában.
Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges
táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására.
Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen
programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak.
A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és a
tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést követően
legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni.
A napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén az órák közötti szüneteket a tanulók a pedagógusok
felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés keretében töltik el. A
napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a
sportlétesítmények használatát.
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Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos a
népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok,
gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes
fogyasztásra ajánlása, amelyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos
frissítő ital van.
Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként
megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani.
Az

iskola

házirendjének

betartása

az

intézmény

minden

diákjának,

pedagógusának,

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az iskolában a közintézmény jellegű plakátokat és hirdetményeket az erre kijelölt helyen az
intézményvezető vagy az intézményvezető - helyettesek engedélyével lehet kitenni.
Az iskola területén – az oktatással kapcsolatos - kereskedelmi tevékenység kizárólag az
intézményvezető engedélyével lehetséges.

8. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA
8.1. 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 küldöttek által
megválasztott – diákönkormányzati vezetőség irányítja – DÖK elnök és DÖK elnökhelyettes).
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által magbízott nevelő segíti. 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 vezetőségének
véleményét.
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8.2. Az iskolai diákközgyűlés
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Az évi rendes
diákközgyűlés naprendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánossaágra kell
hozni.
A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola intézményvezetője a felelős.
Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola
intézményvezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói
jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának
tapasztalatairól.
Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezheti. A
rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal
nyilvánosságra kell hozni.
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MELLÉKLETEK
1.SZ. MELLÉKLET
1. ISKOLAI VÉDŐ - ÓVÓ ELŐÍRÁSOK
1.1. Védő - óvó előírások. amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében
az iskolában való tartózkodás során meg kell tartani
Minden tanulótól elvárjuk, hogy:
•

óvja saját és társai testi épségét, egészségét; ne hozzon az iskolába saját és társai
egészségét, épségét veszélyeztető, a közbiztonságot sértő eszközt;

•

elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;

•

tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől 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, robbanással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;

•

azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé
teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült, illetve ha társát sérülés érte, rosszul érzi
magát;

•

megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában;

•

rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetés)
esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírásokat.

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai
védőnő biztosítja. Az iskolaorvos, a védőnő heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként
meghatározott napokon és időpontban.
Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi
állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
•

belgyógyászati vizsgálat:

•

szemészet:

•

tanulók fizikai állapotának mérése: 1 alkalom / év

1 alkalom / év

1 alkalom / év
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•

továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata 8. évfolyamon

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát a törvényben előírt módon
és gyakorisággal.
A vizsgálatokon a tanulók részvétele kötelező.
További rendszabályok ebben a tárgykörben:
•

A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a
szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás)
életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a
haladási naplóba, az első osztályfőnöki óra anyagaként piros színű tollal kell
dokumentálni.

•

Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak
(technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika), a pedagógus köteles az első
tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről
és azok megelőzési módjáról.

•

A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a
veszélyhelyzeti cselekvési terv tartalmazza.

•

Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli
foglalkozásokon tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigorúan
tilos.

•

A

tanulókat

érintő

rendszeres

egészségügyi

felügyelet

és

ellátás

formái,

megszervezésükkel kapcsolatos eljárás:
•

Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben
foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata.

•

A fentebb részletezett vizsgálatokon kívül az iskolaorvos és a védőnő preventív jellegű
előadásokat szervez a különböző korcsoportok számára az életkori sajátosságok
figyelembe vételével.

•

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

•

A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati
rendelőben évente kétszer szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való

40

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

A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés

foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.

1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének
meghatározása, közzététele
•

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az intézményvezető által kijelölt
pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a szülők, mind a tanulók
rendelkezésére áll.

•

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét,
fogadóóráját az iskola információs csatornáin (tanári hirdetőfal, faliújság, honlap)
megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.

•

Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a
fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a
problémák megoldásába.

1.3. Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések
•

Minden tanév alakuló nevelőtestületi értekezletén a pedagógusokkal, első tanítási nap
osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset-, tűz,- és
munkavédelem legfontosabb szabályait. Az oktatás tényét – az SZMSZ-ben
meghatározottak alapján – dokumentálni kell.

•

Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani,
hogy senkit ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet.

•

Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget.

•

Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek. A balesetek
elkerülése érdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás,
ugrókötelezés, gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a
sporteszközökre mászni tilos.

•

Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, bármit kidobni tilos.

•

Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni.

•

Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott
engedélyével és felügyeletével használhatnak.

•

A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.
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•

A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe
kell kísérni vagy mentőt hívni.

•

A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása
esetén más érintett pedagógusnak a szülőt tájékoztatni kell.

•

A

tanulóbaleset

tényét,

körülményeit

jogszabályban

foglaltaknak

megfelelően

jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

2. SZ. MELLÉKLET
2. AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS
ESZKÖZÖK HASZNÁLATI RENDJE
2.1. A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje
A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.
A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az
intézményvezető hagy jóvá.
A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesülő
tanulókat a felügyelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztensek fogadják, s felügyelik a rendet az
ebédlőben és az előterekben.
Utolsó tanóra, illetve foglalkozás után a pedagógusok a pedagógiai asszisztensek segítségével a
további foglalkozásokon részt nem vevő tanulókat hazaengedik.
Az egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a tanteremben várják meg a foglalkozást tartó nevelőt
iskolai
A napközis és tanulószobás tanulók 16 órakor (kivételes esetben szülői kérésre ettől az időponttól
eltérő időben) hagyják el az iskola épületét. A tanulók számára az intézmény 645órától 730 óráig és
16 órától 1715 óráig felügyelet biztosít. 17.15 órától 17.30 óráig az iskola abban az esetben szervez
ügyeletet, ha azt legalább tíz szülő írásban kérvényezi.
Egyéb más esetben tanuló csak írásos intézményvezetői engedéllyel távozhat a foglalkozási idő
alatt az iskolából.
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Nevelői vagy a pedagógiai asszisztensi felügyelet nélkül az iskola épületében – sem a folyosókon,
sem egyéb más helyiségekben – vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat.

2.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje
A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki
igénybe veheti.
Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az iskola hirdetőtábláján és
honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető teszi közzé.

2.3. A számítógépterem használati rendje
A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak.
Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az
esetlegesen észlelt hibákat.
A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok telepítése
és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök bevitele tilos.
Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell
állítani az eredeti állapotába.
Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait.
A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe
ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem
rendjét és tisztaságát.
A számítógépterem használati rendjére vonatkozó utasításokat mindenki köteles betartani.
A tanteremben tanulók csak tanári (felnőtt) közreműködésével lehetnek jelen.
A számítógépek be/ki kapcsolását, a foglalkozást vezető engedélyével, a használni kívánt szoftver
tulajdonságainak ismeretében lehet végrehajtani.
Saját, külső adathordozó (cd, pendrive) használata, betöltése a vírusveszély miatt nem megengedett.
Viszont a foglalkozáson részt vevők használhatják a foglalkozásvezető által bevizsgált, névre szóló
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lemezeket, melyeket a tanév-, a tanfolyam, stb. időtartama alatt a számítástechnika teremben
vannak elhelyezve.
A foglalkozáson részt vevőknek a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárni a számítógépek (és
egyéb perifériák) kezelését illetően. Bármely rendellenesség esetén a foglalkozásvezető segítségét
kell kérni.
A számítógépet a program futása alatt kikapcsolni, „reset” gombot alkalmazni szigorúan tilos.
Internet használatakor, e-mail írásakor figyelembe kell venni a honlapokon megjelenő etikai
szabályzatot

2.4. A kémia-fizika tanterem használatának sajátos rendje
•

Minden tanév első fizika illetve kémia óráján balesetvédelmi oktatásban részesülnek a
tanulók.

•

A tanterem berendezési tárgyaira, felszerelésére mindenkinek ügyelnie kell!

•

A szekrényekből, a szertárból csak tanári felügyelet mellett, a szaktanár engedélyével
vehet ki eszközöket a tanuló.

•

A szertárba lépni csak tanári engedéllyel, a tanár felügyelete mellett szabad!

•

A tanítási órán minden kísérleti eszközt az előírásoknak megfelelően kell használni!

•

A tanóra végén az órán használt eszközöket a szertárba vissza kell vinni, óraközi
szünetben semmilyen eszköz, vegyszer nem lehet a tanteremben.

2.5. A tornaterem és az öltözők használati rendje
A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével
használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.
E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a
testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő.
A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal
hozni.
A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama alatt,
amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap.
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Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig
felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanárnak.
Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy orvos javaslata alapján.
Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az az első vagy
az utolsó.
A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, csak
ezután vonulhatnak be.
Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti
szünetben a testnevelő tanár gondoskodik.
Az öltözők rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.
A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat. Baleset
esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.
A tornateremben csak felnőtt felügyeletével lehet tartózkodni!
A tornateremben csak váltócipőben és a tanár által előírt öltözetben kell megjelenni!
A tornateremben lévő tornaeszközöket, sporteszközöket csak engedéllyel, a sajátosságának
megfelelően, felnőtt felügyelete mellett szabad használni!
Használat után a padokat, labdákat, egyéb szereket vissza kell tenni a helyére!
Mindenki számára kötelező a tornaterem, öltözők és a folyosó tisztaságára és rendjére ügyelni!
A szünetben minden diák az öltözőben tartózkodik!
Csak kicsengetéskor szabad az öltözőt elhagyni!
A kosárpalánkon található gyűrűkarikába belekapaszkodni tilos!
A köteleken hintázni tilos!
Ékszerek (gyűrű, lánc, karkötő, óra, nagyméretű fülbevaló) viselése tilos!
A hosszú haj összegumizása kötelező!
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Óra alatt rágógumizni tilos!

2.6. Az ebédlő használatának rendje
A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be.
Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe.
Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás.
Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak.
Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni.
Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező
tisztaságára, rendjére.
Az ebédlőben tartózkodó, étkezést igénybe vevő tanulók kötelesek betartani az ebédlői ügyeletet
ellátó ügyeletes nevelők utasításait.

2.7. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az intézményben hetente egy alkalommal iskolaorvos és védőnő rendel. Ennek pontos időpontja az
orvosi szobában, illetve az intézményi honlapon megtekinthető. Az intézmény tanulói a Házirend
1.1. pontjában szereplő eljárásrend alapján vesznek részt évente szűrővizsgálaton. Ennek
időpontjáról a tanulókat és a szólőket az osztályfőnök előre írásban értesíti. A vizsgálatokon a
részvétel kötelező.
a hiányzó tanulók egyénileg kötelesek a szűrővizsgálatok pótlásáról gondoskodni.

2.8. A könyvtár házirendje
•

A könyvtár a nyitvatartási rend szerint várja látogatóit.

•

A nyitva tartási idő a könyvtár bejáratán megtekinthető.

•

A könyvtárat az iskola minden tanulója és alkalmazottja ingyenesen használhatja.

•

A kölcsönzés időtartama 30 nap, amelyet az olvasójegyen regisztrálunk.

•

Egy alkalommal 1 könyv kölcsönözhető.

•

A kézikönyvtári dokumentumok helyben használhatók.

•

A könyvtár használata során kulturált viselkedést kérünk, hogy mások nyugalmát,
művelődését ne zavarjuk.

•

Ételt és italt fogyasztani a teremben tilos!
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•

Kérjük a mobiltelefonok használatának mellőzését!

3. SZ. MELLÉKLET
Kossuthos 1x1

A beiratkozással tagja lettél egy közösségnek, melyben kialakult szokások szerint élünk.
Nemcsak az iskolában, családban, munkahelyen, hanem szórakozás, sportolás közben is
elfogadott szabályok szerint élnek, tevékenykednek az emberek.
A rend a nyugodt élet alapvető feltétele, nélküle bizonytalanná válik minden, nem lehet együtt
élni, dolgozni, még játszani sem. Az együttélés minden ember számára jogokkal és
kötelezettségekkel jár. A jogok csak úgy érvényesülhetnek, ha a kötelezettségeknek is eleget
teszünk.
A tananyagon kívül itt, az iskolában tanuljátok meg, hogyan kell közösségben élni. Azt
szeretnénk, hogy az a sok év, amit az iskolában töltötök, örömteli lenne számotokra!
Szeretnél a közösség megbecsült tagja lenni?
Szeretnéd-e, hogy a tanáraid és a társaid mind jobban elfogadjanak?
Ha igen, akkor olvasd el / hallgasd meg / figyelmesen, hogy a nevelőtestület milyen tanácsokat ad
a megvalósításhoz!
•

Tanáraidat, az iskola munkatársait köszöntsd előre az iskolán belül és az iskolán kívül is,
velük a beszédstílusod tisztelettudó legyen!

•

Társaiddal is légy udvarias, kerüld a durva szavakat! Figyelj arra, hogy keresztnevükön
szólítsd őket! Köszöntsd őket kedvesen, amikor az iskolába lépsz! Úgy beszélj velük, ahogy
elvárod, hogy veled viselkedjenek!

•

Az osztályban előfordulnak konfliktusok. Ezekre - bármily furcsa - szükség van, mert ebből
tanulnak a közösség tagjai. Az ilyen esetekben tartsd meg a nyugalmadat, mert a
felindultság és a harag rossz tanácsadó! Ha tanácstalan vagy a megoldásban, fordulj
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osztályfőnöködhöz, mert ő biztosan segít! Semmiképp ne keveredj szitkozódásba,
verekedésbe!
•

Fogadd el önmagad! A te életkorodban a természetes a szép. Nem szükséges elrontanod ezt
haj- és arcfestéssel, körömlakkal, hajzselével. Ezek a szerek nem illenek hozzád, sőt
károsítják az egészségedet! Legyél ápolt, mert a megjelenés nagyon fontos! Ruházatod
legyen tiszta, de nem fontos, hogy a legutolsó divatot kövesse! Lényeges viszont, hogy az
iskolában sohase öltözz túl feltűnően vagy kihívóan!

•

Figyelj a társaidra, fogadd el őket a hibáikkal együtt, véleményedet kellő tapintattal mondd
el!

•

Ne bántsd meg a társaidat se szóval, se tettel, vigyázz a kisebbekre!

•

Ne zavard a tanórát fegyelmezetlenséggel, beszélgetéssel, közbeszólással! Magatartásoddal
ne gátold meg osztálytársaid tanulását, ne vond el figyelmüket!

•

Szünetekben alkalmazkodj a megszokott, s házirendben leírt szabályokhoz!

•

Az ebédlőben kulturáltan étkezz, hangoskodással ne zavarj másokat!

•

Csak a szükséges dolgokat hozd el az iskolába! Legokosabb, ha értéktárgyaidat otthon
hagyod! Sajnos nem biztos, hogy megtalálod, ha ezek elvesznek.

•

Ha elhozod magaddal a mobiltelefonodat, az óra alatt ki kell kapcsolnod! Helyesen teszed,
ha a táskádból nem veszed elő, nem játszol vele!

•

Úgy illik, hogy a fiúk iskolába érkezéskor leveszik a sapkájukat, s az épületben nem viselik,
bármily divatos is!

•

Óvd az iskola berendezéseit, mert értékesek, s az utánad érkezőknek is szükségük lesz
rájuk!

•

Ne szemetelj, nem jó érzés szemetes, piszkos környezetben élni!

•

Az iskolában balesetmentesen közlekedj! Ne rohanj a folyosón, ne lökdösődj, ne ülj a lépcső
korlátjára, s főleg ne csússz le azon! Ügyelj a saját és a társaid épségére!

•

A házirend sem véletlenül tiltja a rágógumizást, a napraforgómag rágását! Igen visszataszító
a csámcsogva beszélő ember, s a szemetelésről is már szó esett!

Ha van olyan pont, amellyel nem tudsz azonosulni, osztályfőnöki órán vitassátok meg, kérd ki
osztályfőnököd s a társaid véleményét!
Reméljük, hogy belátjátok, ezek a tanácsok valamennyiünk jó közérzetét szolgálják!
Természetesen büntetést kap az, aki összeférhetetlen, tiszteletlen, vét a közösség szabályai ellen. A
büntetés mértéke mindig az elkövetett hiba súlyosságának felel meg. Igyekezz ezt elkerülni!

48

49

4. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK
NYILATKOZATAI

4.1. A diákönkormányzat nyilatkozata
A házirendet az intézmény diákönkormányzat 2021. január 27. napján tartott ülésén
megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen
házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

Budapest, 2021. január 27.

4.2. Az Intézményi tanács nyilatkozata
A házirendet az Intézményi tanács 2021. január 28-án tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

Budapest, 2021. január 28.
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4.3. A Szülői munkaközösség nyilatkozata
A házirendet a Szülői munkaközösség 2021. január 28-án tartott ülésén megtárgyalta.
Aláírásommal tanúsítom, hogy a Szülői munkaközösség véleményezési jogát jelen házirend
felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.

Budapest, 2021. január 28.

4.4. A nevelőtestület nyilatkozata

hitelesítő nevelőtestületi tag

hitelesítő nevelőtestületi tag
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4.5. Jelenléti ív
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FÜGGELÉK
Jogszabályi háttér
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

•

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról

•

34/2019. (XII. 30.) EMMI rendelet a közneveléssel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

•

31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM
rendelet hatályon kívül helyezéséről
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