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1. A házirend célja és 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, a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

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

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

megszervezését. 

 

 

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. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

 

 

3. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

 

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

iskola intézményvezetője készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők, az iskolai munkaközösségek és véleményüket 

eljuttatják az iskola intézményvezetőjéhez. 

A házirend tervezetét megvitatják a 4–8. évfolyamos osztályok és véleményüket küldöttek útján 

eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzatot segítő nevelő a 

véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét. 

Az iskola intézményvezetője a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével 

elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola 

intézményvezetője beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint a szülői szervezet 

egyetértését és véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten és a fenntartó 

jóváhagyásával lép hatályba. 

Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha 

azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola intézményvezetője, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége. 

A házirend módosítását az 1–5. pontban leírt módon kell végrehajtani.  
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4. A házirend nyilvánossága 

 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola honlapján, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskola nevelői szobájában, 

- az iskola intézményvezetőjénél, 

- az intézményvezető-helyetteseknél, 

- az osztályfőnököknél, 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

- az iskolai szülői szervezet vezetőjénél. 

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

beiratkozáskor – a szülőnek át kell adni. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásáról minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

- a tanulókat osztályfőnöki órán, 

- a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal az osztályfőnöki órán, 

- a szülőkkel szülői értekezleten. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezető-helyetteseitől valamint az osztályfőnököktől a fogadó órán, szülői 

értekezleten vagy – ettől eltérően - előre egyeztetett időpontban. A házirendről tájékoztatást 

adhat az iskola intézményvezetője által felkért személy is. 

 

 

5. A működés rendje 

A bent tartózkodás részletes szabályozását az 1. melléklet tartalmazza. 

 

5.1. Az intézmény munkarendje 

Az iskola szorgalmi időben naponta hétfőtől péntekig reggel 07.00 órától 17.00 óráig tart 

nyitva. Ettől való eltérést (pl. iskolai rendezvény) az intézményvezető engedélyezhet. 

07.00 órától 07.30 óráig és 16.00 órától 17.00 óráig a szülők kérésére tanári felügyelettel 

ügyeletet tartunk. 07.00–07.30 óra között csak a szülő külön kérésére érkezhetnek az iskolába 

a gyerekek. 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola ezen ügyelet idejére tudja biztosítani. 

A tanítás 08.00 órától 14.30 óráig tart. (Kivétel néhány alkalommal a testnevelés óra, amely 

07.00–07.45 óráig tart.) 
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A tanítási órák 45 percesek, a köztük tartott szünetek 15 percesek, kivéve a 4., 5. és 6. órákat, 

melyek után a szünetek 10 percesek. 

Az iskola tanulóinak reggel 07.30 óra és 07.45 óra között kell megérkezniük az iskolába. 

Az iskolában a tanítási órák rendje a következő: 

1. óra 08.00–08.45 

2. óra 09.00–09.45 

3. óra 10.00–10.45 

4. óra 11.00–11.45 

5. óra 11.55–12.40 

6. óra 12.50–13.35 

7. óra 13.45–14.30 

A fentiektől eltérő órabeosztás intézményvezetői engedéllyel lehetséges. 

 

5.2. A tanórák rendje 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete és vége előtt 5 perccel 

jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a 

következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. 

Szaktantermi órák esetén a terem előtt becsengetéskor fegyelmezetten sorakozva várják a 

tanárt, a testnevelés órán átöltözve az öltözőben, technika órán, a folyosón gyülekeznek. 

Az utolsó óra után a tanár a felső tagozatos tanulókat az iskola kapujáig kísérve hazaengedi, az 

adott napközibe vagy étkezéshez elengedi. Az alsó tagozaton 16.00 órakor a napközis nevelő 

az iskola kapujáig kíséri, és hazaengedi a tanulókat. Tanév elején a szülőnek nyilatkoznia kell, 

hogy gyermekét az iskolából ki jogosult elvinni, illetve a gyerek hazamehet-e egyedül. 

Az iskolai foglalkozások befejezése után a tanulók kötelesek elhagyni az iskolát. 

Az iskola épületében és udvarán felügyelet nélkül tartózkodni nem lehet. 

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

elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az intézményvezető írásos 

engedélyével lehetséges. A kilépőt a tanulónak távozáskor fel kell mutatnia az iskola 

bejáratánál a portaszolgálatnak. 

A tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 08.00–16.00 óra 

között. 

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

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

megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaptak. 

Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és 

nyilvántartja. 

 

5.3. Szünetek rendje 

Az első és második óra utáni szünetben azok az alsó tagozatos tanulók, akik iskolai 

étkeztetésben részesülnek, az iskola ebédlőjében osztályfőnökeik vezetésével reggelizhetnek.  
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Az iskolai étkeztetésben nem részesülő felső tagozatos tanulók az osztálytermeikben 

reggeliznek, az alsó tagozatos gyerekek az ebédlőben a csoporttal együtt. 

Az ettől az időponttól való időbeni eltérés az úszásoktatás miatt lehetséges. 

A szünetekben a tanulók az időjárás függvényében az udvaron tartózkodhatnak, tanári 

felügyelet mellett. 

A szünet vége előtt néhány perccel az alsós tanulók osztályonként sorakoznak az udvari 

bejáratnál, és onnan vonulnak az osztályba, a felsős tanulók önállóan mennek az osztályukba. 

Minden tanuló csak az osztályterméhez tartozó folyosó részen tartózkodhat. Kivéve, ha 

szaktantermi órájuk következik.  

A büfénél csak az ott vásárló tanuló tartózkodhat. 

 

5.4. Az étkezési rend szabályozása 

Az étkezési rendet minden év szeptember első hetében ki kell alakítani a következő szempontok 

alapján: 

- a tanulók életkora, 

- a tanórák befejezésének ideje, 

- az iskolaotthon speciális feladatai, 

- a választható tantárgyak és szakkörök időbeosztása, 

- betanítások, 

- helyettesítési rend, 

- a nem napközis tanulók étkeztetése, 

- az ebédlő befogadóképessége (férőhelyek száma), 

- a mindenkori órarend. 

Biztosítani kell az alábbiakat: 

- Egy csoportra reggelizés alkalmával 10 perc, ebédelésnél legalább 25 perc jusson! 

- Az étkezések a lehető legkevésbé zavarják a tanítási órákat. 

- A napközis tanulók és az önköltséges ebédelők kötelesek az asztalokat és környékét 

tisztán, rendben átadni a következő csoportnak, valamint kötelesek az étterem rendjét 

és a civilizált étkezés szabályait betartani. 

- A napközis tanulók a reggelit az iskola ebédlőjében fogyasztják el. Az első és második 

szünetben az alsó tagozatosok, a második szünetben a felső tagozatosok reggeliznek 

felnőtt felügyelettel.  

- Napközis csoportok a csoportvezető pedagógus felügyeletével az elkészített beosztás 

szerinti időpontban ebédelnek.  

- Az önköltséges ebédelők az ötödik és hatodik óra után, felnőtt felügyelete mellett 

ebédelnek. Gyülekezés az ebédlő bejáratát nem elzárva a kijelölt helyen történik. 

Táskát, kabátot a fogason kell elhelyezni. 

Befizetett étkezés lemondása: minden nap 09.00 óráig telefonon, online felületen vagy 

személyesen történik. 

 

5.5. Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A délutáni foglalkozások 14.00 órától 16.00 óráig tartanak. 

A napközis foglalkozások a tanítást követően azonnal kezdődnek és 16.00 óráig tartanak. A 

napköziből a szülő írásos kérésére a tanuló előbb is eltávozhat. 
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A tanulószobai foglalkozások 14.00 órától 16.00 óráig tartanak. A tanulószobáról a szülő írásos 

kérésére a tanuló előbb is eltávozhat. 

Ha a napközi nem az osztályteremben van, akkor az osztályban utolsónak órát tartó pedagógus 

a tanulókat a napközis terembe vezeti, vagy a napközi vezetője az osztályteremben veszi át a 

tanulókat. 

A napközis csoportok is csak tanári felügyelettel és csoportosan hagyhatják el az iskola épületét. 

Írásban tett szülői kérésre az iskola 16.00 órától 17.00 óráig ügyeletet biztosít. 

a) Napköziotthon, tanulószoba 

A törvény előírásának megfelelően – ha a szülők igénylik – az iskolában a tanítási napokon a 

délutáni időszakban az 1-6. évfolyamon napközi-otthon, a hetedik – nyolcadik évfolyamon 

tanulószoba működik. A tanítási szünetekben munkanapokon – igény esetén – összevont 

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

megoldott. 

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

A napközi otthonba tanévenként előre, minden év májusában, illetve első évfolyamon 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napközi otthoni és tanulószobai elhelyezését 

A napközis és tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

A tanuló a napközi vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes, vagy írásbeli 

kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői írásbeli kérés hiányában – a tanuló 

eltávozására – szülővel történt szóbeli (telefonos) egyeztetés után - az intézményvezető vagy 

az intézményvezető-helyettes engedélyt adhat. 

b) 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. 

c) Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör foglalkozásai a tanórai 

testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók 

felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Sportköri foglalkozások: 

- Évente a személyi és tárgyi feltételeknek megfelelően alakul. 

- A következő tanév sportköri foglalkozására minden év március 31-ig kell jelentkezni. 

- A sportcsoportokat a jelentkezés alapján minimum 15 fő részére szervezzük  

- Tanév elején indokolt esetben módosításra van lehetőség. 

d) Szakkörök 

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök lehetnek művészeti, szaktárgyi vagy sport jellegűek, de szerveződhetnek más 

érdeklődési kör, hobbi alapján. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Az 

adott tanévben induló szakkörökről, azok helyéről, a szakkörvezető értesíti a tanulók szüleit. 
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Az iskolában működő szakkörökről a tanulók az osztályfőnökeiken, szaktanárokon kívül az 

iskolai hirdetőtáblákon és az iskolai honlapon keresztül is értesülhetnek. 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokra az iskola nevelői 14.00–16.00 óra között szervezik 

meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket értesíteni kell. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkörökre) való jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások figyelembe vételével – önkéntes. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie írásban, és 

a jelentkezés egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamit az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

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

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

alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola intézményvezetője adhat. 

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

foglalkozásokról ismételten mulasztó tanuló az intézményvezető engedélyével kizárható. 

e) Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. 

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha a tanítási időn kívül esik, és költségekkel 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Ezeken a foglalkozásokon 

a tanulók csak a szülők írásos beleegyezésével vehetnek részt. 

 

 

6. Hit- és vallásoktatás 

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

tevékenységektől függetlenül – hit és vallásoktatást szerveznek. A hit- és vallásoktatás az 

órakeretbe beépítve, az etika tantárggyal párhuzamosan történik 

Az iskola a hit-és vallásoktatáshoz tantermet biztosít.  

 

 

7. A helyiség, terület- és eszközhasználat szabályai 

A tanulók a tanítási órákon és a délutáni foglakozásokon a pedagógus jelenlétében és 

felügyeletével használhatják az iskola oktatásra szolgáló helyiségeit: a tantermeket, 

szaktantermeket, tornatermet, azok eszközeit, berendezési tárgyait, valamint az iskola udvarát. 

A tanulók csak a nevelő közvetlen utasítására léphetnek a tanári szobába, és az oktatáshoz 

szükséges eszközök tárolására szolgáló szertárakba. 

A tanulók kötelessége, hogy az előírásoknak megfelelően kezeljék, rendeltetésszerűen 

használják és óvják az iskola tulajdonában lévő oktatási eszközöket, a helyiségek berendezési 

tárgyait, valamint megőrizzék a rájuk bízott használatba adott sporteszközöket. 

A tanítási szünet idején az ügyeletre kijelölt tanteremben lévő oktatási eszközöket csak a 

pedagógus engedélyével és jelenlétével használhatják. 
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Kötelesek a tanulók fokozottan ügyelni a tantermek, szaktantermek illetve az iskola egész 

épületének tisztaságára, rendjére. 

A tanítás végeztével a tanulók kötelesek a székeket felrakni, padjaikból a szemetet maguk után 

kidobni, a tantermet maguk után tisztán elhagyni. 

Az iskola területén elektromos árammal működő eszközt csak felnőtt személy működtethet. 

Az iskola diákönkormányzata jogosult az iskola egyes helyiségeit (tornaterem, aula, ebédlő 

stb.) – a nevelőtestület és a diákönkormányzat között létrejött megállapodás szerint – 

rendezvények céljára igénybe venni. 

A tanulók kötelesek a pedagógusok jelenlétével és irányításával részt venni a rendezvények 

előkészítésében és lezárásában, a helyiségek eredeti állapotának visszaállításában. Ezeket a 

feladatokat a diákönkormányzatot segítő nevelő szervezi. 

A tanulók környezetük rendjének és tisztaságának érdekében a következő feladatokat kötelesek 

elvégezni a pedagógus irányításával: 

- alkalmanként hulladékgyűjtés, szemétszedés az iskola környékén és területén, 

- papírgyűjtés alkalmával az összegyűjtött papírmennyiség konténerbe rakodása. 

A munkálatokhoz a szükséges felszereléseket, eszközöket az iskola a tanulók részére biztosítja. 

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

saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

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

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

és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni. 

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 intézményvezető írásos engedélyével, amelynek egy példánya – szállító jegyként – a 

kölcsönvevőnél marad, egy példányát pedig a portán, illetve az intézményvezető-helyettesnél 

kell leadni. 

 

 

8. Az ebédlő használatának rendje 

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

vehetik igénybe. 

Az ebédlőben önkiszolgálás van. Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait. 

 

 

9. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskolában heti egy alkalommal orvos, a hét két napján pedig védőnő rendel. A rendelések 

az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanulók évenként 

külön beosztás szerint fogászati, és általános szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek 

időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A vizsgálatokon való részvétel 

kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni. 
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10. A tanulók jogai és kötelességei 

 

10.1. A tanulói jogviszony 

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 az iskola nyitva tartási ideje alatt. Munkaszüneti napokon való 

vagy az oktatási időn kívüli használathoz az intézményvezető előzetes írásbeli engedélye 

szükséges. 

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

ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos 

megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség 

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

meg. 

A tanulói jogviszony: 

- az általános iskolai tanulmányok befejezésével, 

- a tankötelezettség megszűnésével, 

- távozással vagy 

- fegyelmi határozattal érhet véget. 

 

10.2. A tanuló jogai 

Részt vehet az iskolai élet szervezésében. Munkája érdekében osztályfőnöke, nevelője 

segítségét kérheti. Szülő kérése alapján tanulószobai, napköziotthonos, ill. gyermekétkeztetési 

ellátásban részesülhet. 

A tanulóknak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban részesüljön, a 

vonatkozó jogszabályok szerint. Választhat foglalkozások közül. Témazáró dolgozatok 

időpontját és témáját öt nappal hamarabb megtudhatja. Egy napon kettőnél több témazáró 

dolgozat írására nem kerülhet sor. 

A diákönkormányzat munkájában részt vehet. Látogathatja az iskolai könyvtárat, s onnan 

könyvet kölcsönözhet. Egyéni meggyőződés szerint részt vehet hitoktatásban. 

A kialakított szabályzat és rendszer szerint, nevelői felügyelettel igénybe veheti az iskolában 

rendelkezésre álló létesítményeket. A tanulókat érintő dolgokról szervezett formában 

véleményt mondhat. Tiszta, rendezett környezetben és tanteremben tanulhat. Hozzájuthat a 

jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, eljárásokhoz. 

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, 

a nevelő és oktató tanár munkájáról, tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben 

javaslatot tehet, s arra legkésőbb 30 napon belül választ kap. 

Jogai megsértése esetén jogi képviselője eljárást indíthat, igénybe veheti a nyilvánosságot. A 

diákönkormányzathoz fordulhat érdekképviseletért, illetve kérheti sérelmének orvoslását. 

Kiemelkedő tanulmányi munkáért, közösségi tevékenységért dicséretben, jutalomban 
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részesülhet. Az évente egy alkalommal megszervezett osztálykiránduláson részt vehet, a 

felmerülő költségek térítése ellenében. 

Joga van a nevelési-oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy 

kedvezményes étkeztetéshez, tankönyvellátáshoz az érvényes jogszabályok szerint. 

Joga van az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit illetve a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és 

határidejét megismerni. 

Az iskola diákjai a jogaik gyakorlásához szükséges információkért az osztályfőnökökhöz, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógushoz, az iskola intézményvezető-helyettesekhez, az iskola 

intézményvezetőjéhez fordulhatnak. 

 

 

11. 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, 

tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak. Az 

iskolai diákönkormányzatot is javaslattétel és véleményezési jogkör illeti meg. 

Tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az órát vezető pedagógus által irányított 

keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőivel 

vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell 

kapniuk. 

 

 

12. A tanulók és szülők tájékoztatása 

 

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

az aktuális tudnivalókról, programokról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 

legalább évente két alkalommal az iskolagyűléseken folyamatosan tájékoztatja. Az 

osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. A 

diákönkormányzatot segítő nevelő a diákönkormányzat vezetőségének ülésein jelenlévő 

képviselőket tájékoztatja. 

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

digitális ellenőrzőn (KRÉTÁ-n) keresztül írásban tájékoztatják. A szülőket az iskola egészének 

életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola intézményvezetője a szülői 

szervezet vezetőségének ülésén minden évben kétszer szóban tájékoztatja. 

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

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

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

szervezethez fordulhatnak.  
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13. Adatkezelés 

 

Személyes adatok védelmét, az iskola által nyilvántartott személyes adatokról való tájékozódás 

módját, lehetőségeit a Pais Dezső Általános Iskola Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza. 

A tanulók magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatai továbbíthatók a 

nevelőtestületen belül, illetve a szülők részére. 

A tanuló személyes adatai továbbíthatók a fenntartónak, a bíróságnak, rendőrségnek, 

államigazgatási szerveknek, ügyészségnek, nemzetbiztonsági szolgálatnak. 

Az adatok statisztikai célra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. 

A tanulók a digitális naplóba bejegyzett személyes adataikba az osztályfőnök jelenléte és 

felügyelete mellett tekinthetnek be. 

Az adatok változásáról a szülő köteles 15 napon belül tájékoztatni az iskolát. 

 

 

14. A tanuló kötelességei 

 

Részt kell vennie a kötelező és választott foglalkozásokon. 

Hiányzását és késését minden esetben igazolnia kell. Ez történhet iskolába jövetele első napján, 

de legkésőbb 5 tanítási napon belül a következőképpen: 

- három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

- három napon túli mulasztás esetén orvosi vagy egyéb hivatalos igazolás útján, amit az 

osztályfőnöknek kell bemutatnia. 

Órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőn belül nem igazolja távolmaradását. Ha 

az óra megkezdése után 10 percen belül érkezik, későnek, 10 percen túl igazolatlan órának 

számít. 

A tanórán kívüli távolmaradását is igazolni kell. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, 

az intézményvezető engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

Eleget kell tennie tanulmányi kötelezettségeinek rendszeres munkával, fegyelmezett 

magatartással, képességeinek megfelelően. 

A házi feladatait köteles otthon vagy a napköziben elkészíteni. 

Óvnia kell saját és társai testi-lelki épségét, egészségét. 

Tanítási időben az iskolában kell tartózkodnia, engedély nélkül az iskola területét nem 

hagyhatja el. 

Az óraközi szünetekben az udvaron vagy az iskola azon szintjén tartózkodjon, ahol a következő 

órája kezdődik. 

Tartsa rendben, tisztán tantermét, az iskolát, annak udvarát és környékét! 

Tiszteletet és megbecsülést tanúsítson nevelői, tanárai, az iskola minden dolgozója, szülei és 

társai iránt! 

Az ügyeletes nevelő utasításait pontosan hajtsa végre! 
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Tisztán, ápoltan életkorának megfelelő, visszafogott külsővel és öltözékben jelenjen meg az 

iskolában! 

Tanfelszerelését órarendjének megfelelően gondozottan hozza magával. 

Az órára való becsengetéskor el kell foglalnia helyét a teremben és elő kell készítenie a 

felszerelését.  

A tornaterembe testnevelés órára és vissza társaival fegyelmezetten vonuljon! A helységben 

csak nevelő felügyeletével tartózkodhat. Utcai cipő használata tilos! 

Nyilvános szórakozóhelyen szülei nélkül nem tartózkodhat! 

Az iskola dolgozóinak, nevelőinek illendően köszönjön, társaival kulturáltan beszéljen! 

A hetesek kötelesek az osztályteremben tartózkodni, a tanterem rendjére felügyelni (tiszta tábla, 

kréta, szellőztetés). 

A tanuló az iskolai ünnepélyeken a következő öltözetben jelenjen meg: 

- lányok: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, 

- fiúk: fehér ing, sötét nadrág. 

Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat a tanuló ne tartson magánál, mivel ezek elvesztéséért az 

iskola nem vállal felelősséget. 

A tanulónak az iskola területén talált tárgyakat az intézményvezető-helyettesnek kell leadnia. 

Az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken kívül csak abban az esetben 

hozhatnak be a tanulók oktatáshoz szükséges eszközöket, ha a pedagógussal előzetesen 

megbeszélik. Az így behozott tárgyakat a nevelők a tanítás befejezéséig a tanáriban megőrzik. 

Szülői engedéllyel hozhatnak be a tanulók a szabadidő eltöltéséhez szünetben, vagy napközis 

foglalkozás ideje alatt használható kisebb értékű játékokat, könyveket, labdát, társasjátékot stb. 

Ezeket a játékokat kötelesek a tanulók a tanórák ideje alatt a táskájukban tartani. 

Tanítási órán szigorúan tilos étkeznie, a tanóra menetét szándékosan megzavarni, engedély 

nélkül elhagyni a helyét. 

Tanítási órákon a tanuló a mobiltelefont, tabletet csak abban az esetben használhatja, ha erre az 

órát tartó pedagógus engedélyt ad. Az iskola közösségi terein (folyosó, udvar, mosdó, ebédlő, 

ügyeleti terem) a mobiltelefont, tabletet nem használhatja. Kikapcsolt állapotban a táskájában 

kell tartania. Amennyiben ezt a szabályt megszegi, a mobil eszközt köteles átadni a felügyeletét 

ellátó pedagógusnak. Ebben az esetben, a mobil eszközt a tanuló gondviselőjének adjuk vissza. 

Tilos a következő tárgyakat bevinni az iskolába: 

- bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, 

- szúró- és vágóeszközök, 

- rágógumi, szotyola, tökmag, 

- alkohol, kábítószer, cigaretta, 

- lézerfénnyel működő eszköz, 

- pirotechnikai eszközök, 

- mások testi épségét vagy lelki nyugalmát sértő eszköz. 

Az iskola polgárainak (tanulónak, pedagógusnak, technikai dolgozónak, szülőnek) tilos az 

iskola területén, annak 5 méteres körzetében és a szervezett rendezvényeken dohányoznia. 

Továbbá tilos szeszesitalt fogyasztania. 

Köteles a tanuló a könyvtárból kölcsönzött könyveket határidőre visszavinni, ha ezt nem teszi, 

akkor az okozott kárt a gyermek gondviselőjének meg kell térítenie. 
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A tanulók kötelesek az ÖKO-tanterem építményét rendeltetésszerűen használni, ott csak 

felügyelettel tartózkodhatnak. Az ÖKO-tanterem kertjére, növényeire vigyázniuk kell. 

 

 

15. Tanulói felelősök 

 

A hetesek az iskolai tisztségviselői megbízatásuk egy-egy hétre szól. A heteseket az 

osztályfőnök jelöli ki. 

Feladataik: 

- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről, az órát tartó nevelő utasítása 

szerint; 

- a szünetben a termet kiszellőztetik; 

- az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 

- az órát tartó nevelőnek az óra elején jelzik a hiányzó tanulókat; 

- ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az vezetőségét; 

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

 

 

16. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések 

formái és alkalmazásának elvei 

 

16.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az 

iskola, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön 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: szaktanári, 

napközis nevelői, osztályfőnöki, munkaközösségi, intézményvezetői, nevelőtestületi dicséret. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató 

magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló 

bizonyítványába be kell jegyezni. 

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 jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell 

foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az intézményvezetői és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az 

iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró ünnepélyen, illetve nevelőtestületi értekezleten. 

A dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülőt értesíteni kell. 
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Oklevél, könyvjutalomban részesülhet a tanuló a következő teljesítményekért: 

- kiemelt eredménnyel végzett együttes munka; 

- kitűnő tanulmányi eredmény, vagy példamutató magatartás, kiemelkedő eredmény 

versenyen, bemutatón vagy pályázaton; 

- az oklevelet, könyvjutalmat a tanulók az iskola közössége előtt veszik át. 

 

16.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Az iskola büntetésben részesítheti azt a tanulót, aki: 

- a tanulói házirend előírásait megszegi; 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti; 

- igazolatlanul mulaszt; 

- bármely módon árt az iskola hírnevének. 

Az iskolai büntetés formái: 

- szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás, 

- napközis nevelői figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, 

- intézményvezetői figyelmeztetés, intés, megrovás, 

- tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás. 

Szaktanári figyelmeztető: órai magatartás, szüneti viselkedés, felszerelés hiánya sorozatban. 

Szaktanári intő: káromkodás, verekedés esetében. 

Szaktanári rovó: sorozatos magatartási, viselkedési problémák. 

Osztályfőnöki figyelmeztető: 3 szaktanári figyelmeztető, igazolatlan hiányzások. 

Osztályfőnöki intő: folyamatos magatartási, viselkedési negatív anomáliák. 

Osztályfőnöki rovó: osztályközösségre „romboló” hatású magatartási, viselkedési formák. 

Intézményvezetői figyelmeztető: a figyelmeztetések ellenére sem változik pozitív irányba a 

tanuló viselkedése, magatartása. 

Intézményvezetői intő: mások (tanár, diák, technikai dolgozó) személyiségének sértése, testi 

épségének veszélyeztetése. 

Intézményvezetői rovó: az iskola közösségi szellemével, alapelveivel össze nem egyeztethető 

magatartás, viselkedés. 

Tantestületi rovó: rendvédelmi szerv (rendőrség) hatáskörébe is tartozó esetek. 

Anyagi kár okozásánál figyelembe véve a nagyságát illetve a szándékosság fennállását, ennek 

megfelelő a figyelmeztetési fokozat. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül (3 figyelmeztetés után intés), 

de a vétség mértékének megfelelően adjuk a megfelelő büntetést. 

Az a tanuló, aki a tanítási órákról késik, 3 késés után osztályfőnöki figyelmeztetőt kap. 

Ha a tanuló sorozatosan késik, 3 osztályfőnöki figyelmeztető után osztályfőnöki intőben 

részesül. 

A büntetést írásba foglaljuk a KRÉTÁ-ban, és a szülő tudomására hozzuk. 
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17. A tanulókkal összefüggő 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 iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani, hogy 

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

Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével 

és felügyeletével használhatnak. 

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. A fegyelmi 

eljárás szabályozását a 2. melléklet tartalmazza. 

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

szeszes italt fogyasztani tilos!  

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és 

vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, 

robbanószerek. 

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: 

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

napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – egyhavi összegének ötven 

százalékát, 

- ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás 

esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás 

napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öthavi összegét. 

Testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

- A tanulók a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak.  

- A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolás) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (pl. tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, 

melegítő) kell viselniük. 

- A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, nyakláncot, lógó fülbevalót, 

testékszert. Az öltözőben csak az órára jövő osztályok öltözhetnek át, akik az előző 

osztály távozása után foglalhatják el az öltözőket az ügyeletes tanár engedélyével. A 

tanóra megkezdésekor az öltözők zárásáról a felelősök gondoskodnak. Az öltözőben 

keletkezett károkért az ott öltöző osztályok vállalnak felelősséget. Az öltözőben hagyott 

értéktárgyakért az iskola nem vállal felelősséget. 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot az osztályfőnökök látják el. 
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Az osztályfőnök feladata és kötelessége kapcsolatot tartani a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

intézményekkel. Probléma esetén pedagógiai véleményt írni a tanulóról. 

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

megbízott osztályfőnök 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. 

 

 

18. 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 az e-naplóban rögzítik. (Felső tagozaton az első osztályfőnöki óra anyagaként 

kell dokumentálni.) Ezen kívül az első kémia, számítástechnika, technika, testnevelés órákon 

balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb 

rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat 

tartalmazza. 

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. 

Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak 

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

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. Az óvó, 

védő előírásokat az iskola pedagógiai programjában foglalt teljes körű egészségfejlesztési 

programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni. 

Baleset esetén a következő eljárásokat kell alkalmazni: 

- A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. 

- 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. 
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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. 

- Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő 

biztosítja. Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és 

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

preventív jellegű előadások megszervezése különböző korcsoportok számára.  

- A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

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

kapnak. 

- A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes 

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

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

intézmény biztosítja. 

- A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat 

gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező. 

 

 

19. Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai 

 

Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15. napjáig kell az ügyintézőnél befizetni, 

illetve on-line rendezni. 

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

az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az étkezési ügyintézőnél lemondja. 

 

 

20. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei 

 

A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 

amennyiben erre az iskola jogosult – 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 

mindkét szülője munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője egyedül nevel, vagy akinek 

magatartási és tanulmányi munkája megfelelő. 

 

 

21. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

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

Kft. (a továbbiakban: KELLO) 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 
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kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a 

tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való 

közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a KELLO-val kötött 

szerződésből következik. 

A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki: 

- 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 kapni, vagy egyes tankönyvekhez más módon kíván 

hozzájutni. 

- 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.  

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

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv 

kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a 

tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló 

szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a 

rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A tanulónak 

felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv 

beszerzésével megtéríteni.  

- Az a tanuló, aki tankönyvét, munkafüzetét, atlaszát a könyvtárból kölcsönzi tanév végén 

köteles azokat a könyvtár részére visszaadni.  

- Új tankönyv, atlasz, szöveggyűjtemény stb. elvesztésekor a teljes árat meg kell térítenie.  

- Használt tankönyv, atlasz, szöveggyűjtemény estén az ár 30%-át vagy 50%-át. 

- Egyéni elbírálás alapján az ár elengedése is lehetséges. 

 

 

22. Tantárgyválasztás 

 

Az iskola intézményvezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével, 

a jogszabályban meghatározott módon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben 

választható etika, hit- és erkölcstan tantárgyakkal kapcsolatban. 

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

tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év április 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. 

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 alkalommal – 

biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 
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Az így kiválasztott tantárgy foglalkozásain a részvétel a tanév végéig kötelező. Nyilatkoznia 

kell a szülőnek abban az esetben is, ha a következő tanévben nem kíván részt venni a szabadon 

választott tanítási órán. Az év közben érkező tanulót is megilleti a tantárgyválasztás joga a 

meglévő lehetőségek figyelembe vételével. 

 

 

23. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírások 

 

A tanuló hiányzását a tanítási órákról vagy a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének 15 nap hiányzását igazolhat. . Ennél hosszabb 

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

A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolából. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek. 

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 7 tanítási napon belül: 

- három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

- három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással 

igazolhatja mulasztását. 

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

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

távolmaradását. 

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. 

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. 

A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb.) függetlenül az 

utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három 

nappal. 

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 e-

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. 

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is 

vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező. 
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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 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, 

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

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első 

félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

 

24. Az iskolai diákönkormányzat 

 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott nevelő segíti. 

A diákönkormányzatot segítő pedagógus jogosult a nevelőtestülettel való kapcsolattartásra és a 

diákönkormányzat képviseletére. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott nevelő segíti. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét. 

 

24.1. Diákönkormányzat létrehozásának rendje 

A diákönkormányzatnak tagjai lehetnek, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók 

belépési szándékát a szülők beiratkozáskor jelezhetik. 

Az iskolai diákönkormányzat az adott tanév szeptember 30-ig legkésőbb megalakul. 

Az osztályközösségek kitöltik a belépési nyilatkozatot, valamint 2 küldöttet választanak a 

diákönkormányzat iskolai vezetőségébe. 

Az így kitöltött nyilatkozattal jogosultak osztályuk képviseletére a diákönkormányzat alakuló 

ülésén. 

A diákönkormányzat alakuló ülését a diákönkormányzatot segítő pedagógus hívja össze. 

Az osztályokat illetve tanulóközösséget képviselő tanulók alkotják az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségét. 
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Az alakuló ülésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a vezetőség tagjai javaslatot 

tesznek a diákönkormányzat vezetőjének, illetve helyettesének személyére. 

A jogszabálynak megfelelően nyílt vagy titkos szavazással a tanulók megválasztják az iskolai 

diákönkormányzat vezetőjét, illetve helyettesét. 

A diákönkormányzati tagság a tanulói jogviszony megszűnésével automatikusan megszűnik. 

Az iskolai diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét a Pais Dezső Általános 

Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza, 

amely a házirend elválaszthatatlan részét képezi. 

Az iskolai diákönkormányzat javaslattételi, véleményezési és döntési jog illeti meg. E jogkör 

gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie a diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét. 

Az iskolai diákönkormányzatot vezetősége előre egyeztetett időpontban havonta, de szükség 

esetén hetente ülésezik. Itt kaphatnak tájékoztatást a tanulók a diákönkormányzatot segítő 

pedagógustól az aktuális programokról, ügyekről. 

Ezen a fórumon nyilváníthatnak szóban vagy írásban véleményt, élhetnek javaslattételi 

jogukkal, az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Tanévenként egy alkalommal – az iskolai és diák-önkormányzati munkatervben rögzítettek 

szerint – iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

vezetője beszámol 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 végrehajtásáról. 

 

24.2. Diákkörök 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet szakkör, érdeklődési kör, önképzőkor, énekkar stb. 

A diákkörök létrehozására javaslatot lehet az iskola intézményvezetőjének az adott tanévet 

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

munkaközösség iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról 

minden tanév elején – adott lehetőségek fegyelembe vételével – a tantárgyfelosztás, valamint 

az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

A diákköröket pedagógus, szülő vagy az iskola intézményvezetője által felkért nagykorú 

személy vezeti. 

Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével- az iskola tanulói is. 

Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért - nagykorú személynek kell 

segítenie. A diákkör megalakulását az iskola intézményvezetőjének kell jelentenie, és a diákkör 

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

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola intézményvezetőjének egyetértését. 

A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük (írásos formában), és a diákkör 

tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 

A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 
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Az iskolai diákönkormányzat és az iskola nevelőtestületének együttműködését szabályzó 

kérdéseit (pl. helyiségek használata, anyagi támogatás, kapcsolattartás formái) a nevelőtestület 

és a diákönkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodás tartalmazza. Az 

együttműködési megállapodást a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület fogadja el, 

és a fenntartó hagyja jóvá. 

 

 

25. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, 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 osztályzatainak 

megállapításához a házirendben felsorolt esetekben, vagy ha a tanórai foglalkozások alól 

felmentették (magántanuló). 

A magántanulót fel kell menteni az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól. Ezen 

tanuló az intézményvezető, illetve a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot 

tudásáról. 

 

25.1. A vizsgák típusai 

Javító vizsgát köteles tenni a második-nyolcadik évfolyamon tanuló diák, ha a tanév végén 

legfeljebb három tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot. 

Ha nem teljesíti a javító vizsga követelményeit, akkor az évfolyamot ismételni köteles. 

Osztályozó vizsgát köteles tenni az a tanuló, aki: 

- A tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel van mentve. 

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

kétszázötven órát meghaladja. 

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

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja. 

- A tanulmányi követelményeket engedély alapján egy vagy több tantárgyból az előírtnál 

rövidebb idő alatt teljesítette. 

Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. 
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25.2. Vizsgaszabályzat 

A vizsgabizottság létszáma: 

- Intézményvezető: felel a vizsga törvényben szabályozott rendjéért. 

- Elnök: feladata a vizsga törvényes és szakszerű megtartása. 

- Tagok: feladata a vizsga lebonyolítása, a jegyzőkönyv elkészítése, a záradékok pontos 

bevezetése a dokumentumokba. 

Amennyiben a vizsgabizottságot (független vizsgabizottság) a kormányhivatal jelöli ki, úgy 

ezen feladatok jogköre átruházódik. 

Az osztályozó vizsga követelményeit a házirend melléklete tartalmazza. 

 

 

26. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok 

 

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

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

jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló 

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

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

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

tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. 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. 

 

 

27. 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 

 

Közösségellenes egy cselekmény, ha a közösség elvárásaival történő szembefordulás, az 

általános elvárt magatartásformákkal történő szembeszegülés, vagy ezen elvárások, illetve a 

társadalmi együttélési szabályok tudatos semmibevétele jellemzi, továbbá a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti. 

Intézkedések a tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények 

megelőzésére: 

- Osztályfőnöki óra keretei között történő megbeszélések, a tanulók között esetlegesen 

felmerülő problémák, konfliktusok feltárása, kibeszélése. 
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- Figyelemfelhívás a házirendben rögzített magatartási szabályok betartására, illetve 

kiemelt figyelmet kell fordítani annak betartatására. 

- Az iskola és a társadalom iránti lojalitás erősítése a tanulókban. 

Az eset kivizsgálása, elbírálása és az alkalmazandó intézkedések során különös tekintettel kell 

lenni az eset összes körülményére, a pártatlanság, igazságosság, méltányosság és arányosság 

elveire. 

Eljárásrend a tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények 

kivizsgálására, elbírálására: 

- Az eset haladéktalan kivizsgálása, az érintett felek meghallgatása. 

- Jegyzőkönyv készítése az adott esetről. 

- A cselekmény súlyától függően az intézkedés megindítása az érintett tanulóval 

szemben. 

Alkalmazandó intézkedések a tanulók által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető 

cselekmények esetén: 

- Amennyiben a pedagógus, az osztályfőnök, az intézményvezető, illetve ezen személyek 

közössége, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett 

közösségellenes vagy azzal fenyegető magatartást úgy ítéli meg, hogy az nem minősül 

büntetőjogi, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás hatálya alá tartozó cselekménynek, 

úgy a tanulót fel kell szólítani arra, hogy a helytelen magatartással haladéktalanul 

hagyjon fel, illetve az elvárt magatartást tanúsítsa (helytelen cselekmény korrekciója), 

valamint szóbeli figyelmeztetésben részesíthető, továbbá írásbeli figyelmeztetésben 

részesíthető az eddigi fokozatainak (fegyelmező intézkedéseinek) függvényében, illetve 

azok figyelembe vétele mellett. 

- Amennyiben a pedagógus, az osztályfőnök, az intézményvezető, illetve ezen személyek 

közössége, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett 

közösségellenes vagy azzal fenyegető magatartást úgy ítéli meg, hogy büntetőjogi, 

szabálysértési, illetve fegyelmi eljárás hatálya alá tartozó cselekménynek minősül, úgy 

a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul meg kell tenni, be kell nyújtani, illetve 

a fegyelmi eljárást a házirendben foglaltak szerint meg kell indítani, le kell folytatni. 
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Mellékletek 

 

1. melléklet: az iskola épületében és udvarában való benntartózkodásról, valamint az 

iskola eszközeinek épületen kívüli elviteléről 

Az iskolai nevelő-oktató munka zavartalanságának érdekében – az iskolai ingatlan- és 

vagyonbiztonságot, valamint a személyiséghez fűződő jogokat szem előtt tartva – az iskola 

épületében és udvarán való bent tartózkodással, valamint az iskola eszközeinek épületen kívüli 

elvitelével kapcsolatban az alábbi utasítást adom ki. 

1. § Az iskola épületében, udvarán és sportpályáján szorgalmi időben tanulóknak, 

pedagógusoknak és technikai dolgozóknak 07.00−17.00 óra között lehet bent tartózkodni. 

2. § Az iskola épületében, udvarán és sportpályáján szorgalmi időben 07.00 óra előtt és 17.00 

órán túl csak intézményvezetői engedéllyel lehet bent tartózkodni. 

3. § Az iskola épületét, udvarát és sportpályáját szorgalmi időben szakkörök, edzések és egyéb 

foglalkozások céljából 17.00 órán túl csak az intézményvezető és fenntartó által aláírt 

megállapodás vagy szerződés szerint lehet igénybe venni. 

4. § Az iskola bejáratai szorgalmi időben 17.00 órától zárva tartanak, kivéve a főbejáratot, ahol 

a bejárati ajtó nyitva tartása 20.00 óráig biztosított portaszolgálat mellett. 20.00 órától a 

főbejárat is zárva tart. 

5. § Az iskola épületében, udvarán és sportpályáján szorgalmi időben 17.00 óra után csak a 

takarítást végző technikai dolgozók tartózkodhatnak munkavégzés céljából legfeljebb 21.00 

óráig. 

6. § Az iskola épületében, udvarán és sportpályáján hétvégén csak intézményvezető által aláírt 

engedéllyel lehet bent tartózkodni. 

7. § Az iskola nyilvántartásában szereplő, az iskola eszközparkjához tartozó taneszközöket, 

munkaeszközöket és egyéb tárgyakat kivinni az iskolából tilos. 

8. § Az iskola nyilvántartásában szereplő, az iskola eszközparkjához tartozó taneszközöket, 

munkaeszközöket és egyéb tárgyakat indokolt esetben csak intézményvezető által aláírt 

engedéllyel lehet kivinni. 

9. § Az 1−8. §-ok betartása minden iskolahasználó részére kötelező. A szabályok betartásának 

felügyeletét a S-System Service Kft. biztonsági szolgáltató biztosítja. 

10. § Az 1−8. §-ok megszegése esetében a S-System Service Kft. biztonsági szolgáltató lép fel 

az egyéb jogszabályokban megfogalmazott rendelkezések szerint. 
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2. melléklet: A tanulókkal szembeni fegyelmi intézkedések 

 

A tanulói fegyelmi eljárás célja minden esetben az, hogy felderítsék a tanuló mellett és a tanuló 

ellen szólótényeket. Az eljárás során abból kell kiindulni, hogy az elkövetett kötelességszegő 

magatartás súlyához igazodó büntetés kerüljön megállapítására. Olyan büntetésre, amelynek a 

kiszabása során elsősorban a pedagógiai eszközök és célok érvényesülnek, csak másodsorban 

az elrettentés, és nem a megtorlás szándéka. (A büntetés lehet végrehajtandó vagy felfüggesztett 

is.) 

A fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület; ő felel – saját vagy átruházott jogkörben – a 

lefolytatott eljárások, döntések pedagógiai hasznosságáért, jogszerűségért. 

A kiszabható fegyelmi büntetés formái [Nkt. 58. § (4) bek. szerint]: 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

(szociáliskedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható), 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi esetben, ha az 

iskolaigazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott), 

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

 

A fegyelmi eljárás lefolytatásának főbb szakaszai 

1. Esetmegbeszélés, meghallgatás 

2. a) Lehetséges az egyeztető eljárás lefolytatása, ennek keretében történik: 

- tényfeltárás, 

- egyeztető tárgyalás, 

- egyesség megkötése, 

- fegyelmi eljárás felfüggesztése, 

- megállapodás végrehajtása, 

- ügy lezárása. 

Ha az egyeztető ág folyamata bárhol megszakad, nem jut el az ügy lezárásáig, 

akkor a döntést – a fegyelmi eljárás megindításáról – írásban kell rögzíteni. 

b) Döntés a fegyelmi eljárás megindításáról: 

- nem lesz egyeztetés, 

- elkezdődik a tényfeltárás. 

3. Fegyelmi tárgyalás 

Ennek keretében történik a fegyelmi büntetés kiszabása. 

4. Jogorvoslat 

5. A döntés véglegesítése 

A döntés végrehajtása már nem a Fegyelmi Bizottság, hanem az intézményvezető 

jogköre. 
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A fegyelmi eljárás menete 

Az eljárás megindításának szabályai, dokumentációja, határozat 

 

Az esetmegbeszélés 

Az esetmegbeszélés általános funkciója az iskolában történt negatív események megbeszélése 

az előzmények, következmények feldolgozása, a feladatok összegzése. 

Az esetmegbeszélés eredménye lehet az a döntés/javaslat, hogy: 

– elegendő egy fegyelmező intézkedés, 

– van esély az egyeztetésre felhívás egyezség előmozdítására, 

– értesítés fegyelmi eljárás megindításáról. 

Az esetmegbeszéléstől függetlenül is meg kell hallgatni a tanulót és kideríteni elismeri-e a 

kötelezettségszegést [R20r. 56. § (2a) bek.]. A meghallgatásról is értesítést kell küldeni, a 

megállapításokról feljegyzést, szükség szerint jegyzőkönyvet kell készíteni. 

Az esetmegbeszélésen az ügy feltárása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás 

lefolytatásának lehetősége nyitva áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e: 

a) a sérelmet elszenvedő fél: a nagykorú sérelmet elszenvedő fél, a kiskorú sérelmet 

elszenvedő fél esetén a szülő, 

b) a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló: a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú 

tanuló, és a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő. 

Nincs helye egyeztető eljárásnak, ha: 

– az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

– a bejelentés iskolába, kollégiumba történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül 

az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, 

– harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja [R20r. 53. § (4) bek.], 

– a tanuló súlyos kötelességszegése azonnal fegyelmi eljárás megindítását indokolja. 

Az esetmegbeszélésen kell áttekinteni az alternatívákat figyelembe véve a feladatokat, a 

lehetséges ütemezést. Fontos, hogy a határidők többsége naptári napban van megadva. 

 

Határidők 

A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be kell 

fejezni [R20r. 56. § (3) bek.]. 

Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 

legalább nyolc nappal megkapja [R20r. 56. § (2) bek.]. 

A tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a 

diákönkormányzat részére. 

 

A fegyelmi bizottság feladatai, megalakítása 

A jogszabályok értelmében a fegyelmi eljárásban a bizottságra hárul az operatív tevékenységek 

zöme. 

a) Munkája során együttműködik az intézményvezetővel, a fegyelmi eljárásban érintett 

tanulók osztályfőnökeivel, szaktanáraival. 

b) A fegyelmi bizottság felelőssége/feladata a tényállás tisztázása. Elkészíti, illetve 

elkészítteti a bizonyítási eljárás során a meghallgatási jegyzőkönyveket. 

c) Felügyeli/intézi a fegyelmi tárgyalás összehívásával kapcsolatos ügymenetet. 
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d) Vezeti a fegyelmi tárgyalást a bizottsági elnök. 

e) A fegyelmi tárgyaláson gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. 

f) Kihirdeti a határozatot. 

g) Írásban beszámol a végzett munkáról, tapasztalatokról, értékeli az iskola fegyelmi 

helyzetét, javaslatot tesz annak javítására, akkor is, ha a nevelőtestület a teljes tanévre 

választ fegyelmi bizottságot, akkor is, ha esetileg. 

 

Az érintettek értesítése 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét a fegyelmi bizottság 

elnöke értesíti a tanuló terhére rótt kötelességszegés konkrét megjelölésével. Az értesítésben fel 

kell tünteti a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást 

akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem 

jelenik meg. 

Az értesítést a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal meg kell kapniuk [R20r. 56. § (2) bek.]. Ha 

az értesítő levélben megjelölt időpontban sem a tanuló, sem a törvényes képviselője nem jelenik 

meg,újabb időpont kerül kitűzésre, amiről a fegyelmi bizottság elnöke értesítést küld. A 

meghiúsult tárgyalásról is jegyzőkönyvet kell felvenni rögzítve az új tárgyalási időpontot. 

A fegyelmi eljárásba a kiskorú tanuló szülőjét minden esetben be kell vonni. A tanulót szülője, 

törvényes képviselője is képviselheti [R20r. 56. § (1) bek.]. Az eljárás során lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt 

nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni 

a tárgyaláshelyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben résztvevők nevét, az elhangzott 

nyilatkozatok főbb megállapításait, a jegyzőkönyv készítőjének aláírását. A jegyzőkönyvet a 

jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott/bizottsági tag írja 

alá. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, 

valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri [R20r. 56. § (5)-(6) bek.; 85.§ (3) bek.]. 

 

A fegyelmi határozat 

A fegyelmi határozat tartalmával szemben további elvárásokat fogalmaz meg az R20r. 58. § 

(5)-(7) bekezdése: 

„58. § (5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv 

megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a 

büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. 

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 

megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 

döntés indokát,elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát (az eltérő végrehajtásra 

vonatkozó indoklást). 

(7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 

határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 

nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, 

továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.” 

A kötelességszegés rövid leírása nem lehet pusztán a jogszabály, a házirend adott szakaszaira 

való hivatkozás, a szöveget be kell idézni. A leírás szövegezésének olyannak kell lennie, hogy 

abból az ügyet nem ismerő érdeklődő is tájékozódni tudjon. 

A fegyelmi határozat – a határozat rendelkező része és az indokolás – a tárgyaláson szóban 

kerül kihirdetésre. A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell 

küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének [R20r. 58. § (3) bek.]. 


