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1. Bevezető rendelkezések 
 
1.1. A Házirend készítésének elvei 
 
A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az 
iskola munkarendjét. 
Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. 
A házirendet a nevelőtestület és a diákönkormányzat készíti el, az iskola intézményvezetője 
terjeszti elő, a nevelőtestület fogadja el. 
A köznevelési intézmény házirendjét a nevelőtestület a szülői szervezet (SZMK) és a Diákönkor- 
mányzat véleményének kikérésével fogadja el. 
Amennyiben a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése is szükséges. 
 
Törvényi háttér: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  
 2012. évi CXXIV. törvény 25.§, 46.§, 48.§, 58.§, 72.§ 
 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 5.§, 16.§, 24.§, 51.§, 82.§, 121.§, 129.§ 
 Köznevelési törvény 27.§, 55.§ 
 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

 
A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - 
kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és más 
alkalmazottra egyaránt.  
A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógu- 
ra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat  rendjének  meghatározása-  
kor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó 
házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazniuk kell. 
 
 
1.2. A tájékoztatás rendje 
 

 Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján kötelesek ismertetni tanítványaikkal a 
Házirend szövegét, és megismertetni a diákokat azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói 
jogokkal foglalkoznak.  
(A tájékoztatás idejét az elektronikus naplóban kell dokumentálni.) 

 A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, át kell adni. 
 A tanév közben újonnan érkező tanuló az osztályfőnöktől kapja meg a házirendet. 
 Az év eleji szülői értekezleten az osztályfőnök ismerteti a szülőkkel a házirendet. 

 
A házirend nyilvános: a honlapon, az intézményvezetői irodában, emeleti folyosón, a hirdetőtáb-  
lán és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A dokumentum minden évben  felülvizsgá- 
latra, igény szerint módosításra kerül. 
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1.3. Az intézmény adatai 
 

Az intézmény neve:     Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola 
Az intézmény székhelye:    2142 Nagytarcsa, Múzeumkert utca 2-4. 
Az intézmény típusa:    általános iskola 
Az intézmény felügyeleti szerve:  Dunakeszi Tankerületi Központ 

 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4. 
 
 

A házirend készült: 2005. január  
Felülvizsgálva: 2009., 2012., 2013. március 18., 2013. november 11., 2014. május 20., 2016. 
június 23, 2017. június 23, 2018. június 26, 2019 március 25, 2019. augusztus 30. 
 
 
1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei 
 
A tanulók nagyobb közössége a tanulói létszám 50 százaléka. 
A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 
kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú nevelőtestületi 
értekezleteken való részvételét. 
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2. Jogok és kötelességek 
 
2.1. A tanulók jogai  
 
Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 
 
Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, számára a tájékoztatás 
nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és sokoldalúan történjék, 

 igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, a tanintézet  nyújtotta  tanulmá-  
nyi és egyéb kedvezményeket (szakkörök, tanulmányi versenyek, pályázatok, felzárkózta-  
tás, sportkör, könyvtár, napközis foglalkozás, tanulószoba, kedvezményes étkezés),  

 napközis, tanulószobai foglalkozásokon vegyen részt, és rendszeres egészségügyi felü-
gyeletben és ellátásban részesüljön, 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát  tiszteletben tartsák, és védelmet  bizto- 
sítsanak számára, 

 az iskolában egyház által szervezett  hit- és erkölcstan oktatásban vegyen részt, 
 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse jogsérelem esetén, 
 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 
 részt vegyen tanulmányi versenyeken,  
 csak napi két témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább három 

tanítási nappal előre jelez,  
 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,  
 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

nevelőtestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  
 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  
 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  
 választó és választható legyen a diákképviseletbe,  
 kezdeményezze diákszerveződések (pl: szakkör) létrehozását, és ezek munkájában részt 

vegyen,  
 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke és az iskolaorvos, a 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézménye, illetve az iskolavezetés 
segítségét,  

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, 
szociális támogatásban részesüljön, 

 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális esemény, 
DSK, sportverseny),  

 kérelmére - a jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt 
adjon számot tudásáról, 

 a jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 
 magántanuló legyen,  
 kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 
 kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 
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Tanulói jogok gyakorlása 
 Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője – a törvény- 

ben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 
 A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoz- 

tassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.  
 A tanulói közösségek a DÖK- ön keresztül is érvényesíthetik jogaikat. 
 Az iskolai DÖK megválasztása évenként történik delegálás útján.  

(Részleteket lásd a DÖK szervezeti és működési szabályzatában.) 
 Az iskolába beiratkozott tanulók a Nkt. 45. §-ban meghatározott jogaikat csak az iskolai 

tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. 
 A tanuló jogai gyakorlása során nem sértheti a pedagógus, társai és a közösség jogait.  

 
 
2.2. A tanulók kötelességei  
 
Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: 

 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  
 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótár- 

sait, és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 
 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,  
 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - 
közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 
tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, minden tanítási órán felkészülten 
jelenjen meg, 

 óvja az iskola felszereléseit, létesítményeit, vegyen részt a kulturált környezet kialakításá- 
ban és megtartásában, osztálytermét tartsa tisztán, 

 a tanítási órákhoz szükséges felszerelését és tájékoztató füzetét hozza magával,  
 segítse intézményünk  feladatainak  teljesítését, hagyományainak  ápolását és továbbfej- 

lesztését,  
 óvja saját és társai testi épségét és egészségét; tilos az alkoholfogyasztás, a dohányzás, 

kábítószer-fogyasztás,  
 az iskolába behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, (Az értéktárgyak megőrzé- 

zésére lehetőséget biztosítunk a titkári irodában.) 
 az iskola területén kerékpározni tilos, 
 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel,  a helyhez,  alkalomhoz illő, időjárásnak  megfe-  

lelelő öltözékben jelenjen meg, 
 váltócipő használata az első tanítási naptól a tanév végéig kötelező, 
 az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg (fehér 

blúz/fehér ing, sötét szoknya/nadrág). 
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2.3. A szülő jogai  
 

 Megismerje iskolánk Pedagógiai programját, Házirendjét és az abban foglaltakról 
tájékoztatást kapjon. (Ez beiratkozáskor, illetve minden év szeptemberében, az első 
szülői értekezleten történik.) A Pedagógiai program és a Házirend iskolánk igazgatójánál, 
valamint az iskolatitkárnál hozzáférhető, kivonata pedig az iskola hirdetőtábláján és a 
tanáriban megtalálható. 

 Gyermeke neveléséhez igénybe vegye a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői 
Tagintézményét. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek lakóhelyén a helyi jegyző segítségét kérheti ahhoz, hogy 
gyermeke iskolai neveléséhez - oktatásához szükséges feltételeket a településen meg- 
teremtsék. 

 A szülő írásbeli javaslatát a nevelési - oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a 
pedagógus megvizsgálja, és a javaslatra a szülő a megkereséstől számított harminc napon 
belül érdemi választ kapjon. 

 Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen rész- 
letes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.  

 A nevelési - oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke 
a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését 
kezdeményezze.  

 Kezdeményezheti a szülői szervezet, iskolaszék létrehozását, és részt vehet a szülői képvise- 
lők megválasztásában, mint választó és megválasztható személy (SZMK). 

 Az igazgató hozzájárulásával részt vehet foglalkozásokon. 
 Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke iskolába járatásához anyagi támogatást kapjon. 

 
 

2.4. A szülő kötelességei   
 

 Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 
feltételekről, biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését. 

 Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, 
hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható 
segítséget. 

 Rendszeres kapcsolatot tartson, és működjön együtt a gyermekével foglakozó pedagógu- 
sokkal (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap). 

 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az iskola rendjének, a 
közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 

 Tartsa tiszteletben az iskola vezetőinek, pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltó- 
ságát és jogait.  Tanúsítson tiszteletet irántuk. 

 Ha szükséges, gyermekével jelenjen meg a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa 
gyermekének az iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon  való  részvé- 
telét. 
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2.5. Elektronikus napló, ellenőrző  
 
A 2018-2019-es tanévtől intézményünkben a KRETA elektronikus naplót használjuk.  
Az e-naplóhoz a szülők a tanév elején az iskolában generált, bővített gondviselői jogosultsággal 
férhetnek hozzá. A szülők a hozzáférési kódot nyomtatott formában illetve e-mail-ben kapják 
meg év elején. 
Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az elektronikus napló és ellenőrző, 
amely hivatalos okiratnak minősül. 
 
 
2.6. A hetesek kötelességei 
 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 
 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, szellőztetés), 

a tiszta, kulturált környezetet. 
 A szünetekben a hetesek felügyelik az osztály rendjét, fegyelmét, a rendetlenkedőket 

jelentik az ügyeletes nevelőnek. 
 Udvari szünetben a tanteremben maradnak, és kiküldik az osztály tanulóit az udvarra, 

ezzel segítik az ügyeletes nevelő munkáját. 
 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 
 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 
 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresik 

a szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek (igazgatónak) a tanár hiányát. 
 Gondoskodnak arról, hogy órák után a tanulók rendezett tantermet hagyjanak maguk 

után. 
 Távozáskor lekapcsolják a világítást. 
 Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 
 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 
 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök 

dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 
 A tanár feladata figyelemmel kísérni a hetesek munkáját (tisztaság, tábla, kréta, világítás).  

 
A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 
A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára - a 
zavartalan további munkavégzés érdekében (az utolsó óra után is) - visszarendezni a termet. 



10 
 

3. Az iskola munkarendje 
   
A tanév rendjét az oktatásért felelős államtitkár határozza meg, ennek módosítása a nevelő- 
testület határozata alapján és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges.   
Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján.  
A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az év kezdetekor kell meghatározni, és az éves 
időbeosztásban rögzíteni. Egy nap felhasználásáról a DÖK dönt.  
 
3.1. Az iskola nyitva tartása 

Az intézmény tanítási napon 6:30-tól 19:00 óráig tart nyitva. Esti és hétvégi foglalkozások csak 
igazgatói engedéllyel szervezhetők. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart 
nyitva 7.45-től 17 óráig. (Eltérés lehetséges). 
Az iskolában a tanítás reggel 8:00 órakor kezdődik, az utolsó óráról 14:25-kor csengetnek ki. 
 A tanítási órák 45 percesek, a szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak.  
A napközi az osztály utolsó tanórája végeztével kezdődik, és 16:00 óráig tart.  
Az iskolában felügyeleti rendszer működik (reggeli és esti), amely biztosítja a tanulóknak a tanítási 
órák előtti és utáni felügyeletet.  
A felügyelő tanár 7:00 órára érkezik, a tanulók a tanítás előtt 7:30-ig a földszinti aulában  gyüle- 
keznek.  
A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel a tanteremben kell lenniük. 
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!  
Aki 7:45 után érkezik, az későnek minősül, ezt a 7. osztályos tanulók dokumentálják.  
Az iskola rendjéért az ügyeletes nevelők a felelősek.  
A szülők várakozási helye a tanítás előtt és a tanítást követően az iskola bejáratánál kialakított 
váróhelyiségben van. A szülők 7:45 után az iskola épületét kötelesek elhagyni.  
Az iskola épületében és udvarán tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. 
 
 
3.2. Óraközi szünetek 

Kicsengetés után az óraközi szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.  
Az első szünet (8:45-9:00) tízórai szünet, a tanulók az ebédlőben vagy az osztályteremben tartóz- 
kodnak.  
A második szünetben (9:45–10:05) az udvar megfelelő részén tartózkodhatnak a gyerekek.  
A tantermekben csak a hetesek lehetnek. 
A folyosókon, aulában a diákok tilos a lármázás, és minden olyan játék, amely veszélyezteti a testi 
épséget, vagy rongálást okozhat. 
A szünet végét jelző csengőszóra a tanulók osztályukba vonulnak, és készülnek a következő órára. 
(A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel.) 
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3.3. A tanítási órák rendje 

A tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét (épület, udvar). 
Indokolt esetben az osztályfőnök, illetve egy szaktanár engedélyével lehet igazoltan távozni.  
Az osztálytermeket a technikai dolgozók, a szaktantermeket a szaktanár nyitja ki.  
A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes pedagógus jelenlétében 
tartózkodhatnak a tanulók.  A tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel 
érkeznek meg. (A felszerelést a szaktanár határozza meg a tanév első óráján az előző év végén 
kiadott taneszköz-jegyzék alapján).  
A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése, a pedagógus által kért eszközök biztosítása, 
óra végén a tábla letörlése és az ablakok bezárása. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a 
becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt jelenteni az igazgatóhelyettesnek 
(igazgatónak). 
Csoportbontás esetén a szaktanár az osztályfőnökkel együtt határozza meg a csoport összetételét. 
Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a helyükre tenni, a szemetet a padokból kivenni. 
A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany, és a tanulók a fent 
említett állapotban hagyják a termet. 
    

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: 
 előkészítse a szükséges tanfelszereléseit, 
 figyeljen és teljesítse feladatait – képességeinek megfelelően, 
 a tanterembe lépő – távozó felnőttet felállással üdvözölje, 
 a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. 

 
Tanulók megjelenése, felszerelése 
A tanuló megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Az ünnepélyeken és a 
vizsgákon kötelező az ünnepi öltözék viselése (ünnepi öltözet: fehér blúz/fehér ing és fekete 
szonya/fekete nadrág). Testnevelés órákon csak az előírt tornafelszerelésben lehet részt venni. Az 
épületben az egészség és a tisztaság érdekében váltócipő használata kötelező! Az iskola a tanuló 
„munkahelye”, ezért a diák megjelenése legyen mértéktartó (körömlakk, festett haj, smink, 
izléstelen öltözék nem megengedett)! 
Az iskola egész területén tilos a rágógumizás, naprafogó, tökmag, energiaital fogyasztása! 
 
 
3.4. A tanórán kívüli foglalkozások rendje  
 
3.4.1. Napközis foglalkozások rendje  
A napközis foglalkozások az utolsó tanítási óra befejeztével kezdődnek és 16:00 óráig tartanak, 
utána felügyeletet biztosítunk  17:30  óráig. Ettől eltérni csak szülői kérésre és intézményvezetői 
engedéllyel lehet. 
Az utolsó tanítási óra után a tanulók a teremben várják a napközis nevelőt.  
Csoportosan, a nevelő irányításával fogyasztják el ebédjüket, az ebédeltetési rendnek megfelelően.  
Az ebédet az ebédlőben, az uzsonnát a tanteremben fogyasztják el a tanulók, csomagolatlan 
ennivalót a teremből nem vihetnek ki.  
Az ebéd és a tanulás között a szabadidős tevékenység helyszíne az iskola épülete, udvara vagy 
környéke. 
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A tanulási idő  14:30-15:30 között van, ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania.  
A tanulót hazavinni 16:00 órakor lehet, ettől eltérni a szülő írásbeli kérelmére és intézményvezetői 
engedéllyel lehet. 
Ha a gyermek a tanulási időt nem tölti a napköziben, a szülő felelőssége a másnapra való 
felkészülés. 
A napközis csoportot a tanulók csak a rendszeres délutáni foglalkozások idejére hagyhatják el, 
esetleg szülői kérésre.  

3.4.2. Tanulószoba rendje  
A foglalkozások hétfőtől péntekig 12:45-től 15:45-ig tartanak.  
Az ebédeltetés és a szabadidős foglalkozás 12:45-től 14:00 óráig tart, a tanulási idő 2 x 45 perc, 15 
perc szünettel.   
A szünet alatt a foglalkozást vezető pedagógus felügyeli a tanulókat.  
A tanulás hatékonyságának biztosítása érdekében célszerű a tanulószobát minden nap igénybe 
venni, ezért a beiratkozott gyerekek távollétéről a szülőknek írásban kell  tájékoztatniuk a tanuló- 
szoba vezetőjét.  
 
3.4.3. Szakkörök 
Az évek óta jól működő szakkörök és foglalkozások mellett az iskola tanulói 15 vagy annál több fő 
esetén kezdeményezhetik bármilyen, képességeiket fejlesztő szakkör létrehozását.  
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. 
A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek 
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is.  
A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével - 
minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  
A tanórán kívüli foglalkozások előtt a kijelölt termekben lehet várakozni. 
 
3.4.4. Tehetséggondozó, felzárkóztató és fejlesztő 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.  
 
3.4.5. 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. 
 
3.4.6. Kirándulások 
Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 
kirándulást szerveznek.  
A tanulók részvétele a kirándulásokon önkéntes, a felmerülő  költségeket a szülőknek kell  
fedezniük.  
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3.4.7. Múzeumi, kiállítási és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 
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 az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - 
önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
 
3.4.8. Szabadidős foglalkozások 
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, 
hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva, különféle szabadidős progra- 
mokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, 
táncos rendezvények, stb.). 
A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 
kell fedezniük. 
 
3.4.9. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata  
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van 
arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek, stb.) a 
tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. 
 
3.4.10. Hit- és vallásoktatás 
Az iskolában az egyházak hit- és erkölcstanoktatást szervezhetnek.  
 
 
3.5. Az étkezés rendje  
 
A tanulók – napközisek és menzások egyaránt – kötelesek az étkező rendjét és a civilizált étkezés 
szabályait betartani! Az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az 
ebédlőt. 
Az ebéd után hazamenő tanulók kabátjukat az öltözőszekrényekben hagyják, és csak az étkezés 
befejezése után vehetik magukhoz. Ellenkező esetben a rendbontó magatartás fegyelmi intézke- 
dést von maga után. 
A tanulócsoportok minden évben az elkészített ebédeltetési rend szerint ebédelnek. Minden 
esetben nevelő kíséretével vonulnak az ebédlőbe. 
A felső tagozatos tanulók a tanítás befejezése után nevelői felügyelettel ebédelnek (a tanulószobás 
csoporttal). A tanulószobás diákok is pedagógussal együtt vonulnak az étkezőbe. 
 
 
3.6. Jelentkezés és részvétel rendje a tanórán kívüli foglalkozásokon 

A délutáni, tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13:30 óra és 14:30 óra között vagy 15.30 
után szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket értesíteni kell.  
 
 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 
tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 
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 A felzárkóztató foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 
alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A fejlesztő foglalkozásokon a szakértői vélemények 
alapján jogosultak részt venni a diákok. A tanulók részvétele a felzárkóztató, fejlesztő foglalko-     
zásokon kötelező. A mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű, ez alól felmentést csak a 
szülő írásbeli kérelmére adhat az iskola igazgatója. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalko- 
zásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról 
kizárható. 
 
 

3.7. Térítési díj fizetésére vonatkozó szabályok 
 

Az étkezési térítési díjakat csekken vagy átutalással kell befizetni. Hiányzás esetén lehetőség van a 
második napot követően az étkezés lemondására. Az iskolai étkezés lemondása 9:00 óráig 
lehetséges az iskolatitkárnál. Az igénybe nem vett étkezésre előre befizetett díjat túlfizetésként a 
következő hónapra számolják el. 
Az étkezés igénybevételének végleges megszüntetése, illetve módosítása  minden hónap 
végéig lehetséges. 
Az étkezés igénylésére (ingyenes, kedvezményes) május utolsó heteiben kell írásban jelentkezni a 
napközis vezetőnél, iskolatitkárnál. 
Az étkezési térítési díjak megállapításánál adható szociális kedvezmények megállapításának és 
felosztásának elveit az önkormányzatok saját rendeletükben szabályozzák.  
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4. Általános működési szabályok 
 
Az iskola épületét, bútorzatát, felszerelését épségben, tisztán kell tartani. A hulladékot az arra 
kijelölt helyre kell elhelyezni. 
A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon a szünetben intézhetik, esetenként tanáraikat a tanári 
szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.  
Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. Rendkívüli esetben az igazgatót és 
helyetteseit azonnal is megkereshetik. 
Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók.  
A tanítási órát szülők, iskolai vendégek, diákok nem zavarhatják. Telefonhoz csak rendkívül indokolt 
esetben hívható tanuló. 
A napi  munkarendet az órarend és a csengetési  rend határozza meg.  A tanítási idő a  tanuló 
munkaideje, melyet az órarend szabályoz.  A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók. 
Azonos órák esetén a szaktanár a 6-7. órát összevontan tarthatja. A fakultatív és rendkívüli tárgyak 
órái általában délutánra kerülnek.  
Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak tanári engedéllyel hagyhatják el.  Egyéb esetben 
az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, ez súlyos fegyelmi vétség. Az iskola épületében és 
udvarán tanári felügyelet nélkül gyerek nem tartózkodhat. 

 
 
4.1. Egészségvédelem 
 
A részletes egészségnevelési programot az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 
A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre 
meghatározva, iskolaorvosi, fogászati és védőnői rendelésen kell megjelenniük. (Részletek a 
pedagógiai programban, SZMSZ-ben, illetve a védőnő éves munkatervében olvashatók.) 
 
 
4.2. Balesetvédelem 
 
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. 
Az oktatásra az első tanítási napon, illetve az első szakórán kerül sor. Az osztályfőnök az 
oktatás időpontját az e-naplóban rögzíti. 
Tűz esetén az osztályteremben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési 
irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 
A tantermekben jól látható helyen kifüggesztve található a menekülési terv. 
Tűzriadót minden évben két alkalommal tartunk.  
(Időpontja megtalálható az éves időbeosztásban.) 
A tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket tanulók tanári felügyelet mellett kap- 
csolhatják be, működtethetik. 
Az informatikai, kémiai, fizikai, technikai és a testnevelési foglalkozások megkezdése előtt 
évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban kell részt venniük a tanulóknak. Az erről 
szóló feljegyzés készítése a szaktanár, őrzése a balesetvédelmi felelős feladata. 
A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelez-  
ni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 
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4.3. Vagyonvédelem, kártérítés, a tanuló anyagi felelőssége  
 
A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden 
tanulóra nézve kötelező. 
A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 
taneszközöknek, műszereknek az állagát megóvni. 
Gondatlanságból eredő kár esetén 50%-os, szándékos károkozás esetén 100%-os kártérítésre 
kötelezhető a károkozó. 
 
 
4.4. Védő, óvó intézkedések 
 
Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 
 
Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó köte-
lezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban 
bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve, ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztály-
főnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A megőr-
zési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja. 
Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének 
jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan al-
kalmas, a többi tanulót iskolai feladatainak teljesítésében akadályozza vagy ártalmas az 
egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köte-
les azt jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki értesíti arról a tanuló szülőjét. E cselek-
mény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.  
Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, sze-
szes italt fogyasztani tilos.  
 
Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- 
és vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, rágógumi, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, 
robbanószerek. 
Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 
 
A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozások-
ra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket. 
Tanításon kívül a tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés 
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportléte-
sítmények, számítógépek) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan 
használják. Az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak meg-
felelően használhatják a tanulók, amelynek betartása minden diák számára kötelező.  
Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos, kivételes esetekben intézményve-
zetői engedéllyel lehetséges. 
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4.5. Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalko-
zásokon való használatának szabályai 
 
Tanítási órákon mobiltelefon, tablet, okosóra, i-pod, walkmen, MP3-, MP4-lejátszó, a tanítás-
tanulás jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos. Ezért az első tanítási óra 
kezdete előtt az ügyeletes pedagógus a fent felsorolt eszközöket az erre rendszeresített táro-
ló dobozba összegyűjti, és a pedagógiai asszisztens irodájában helyezi el az első óra előtt. 
Amennyiben a szakórák valamelyikén szükséges ezen eszközök használata, úgy a tanár viszi 
be az órára, és használatuk után visszaviszi a gyűjtőhelyre.  A tanítás végén a diákok szemé-
lyesn veszik át a saját eszközeiket a pedagógiai asszisztensi irodában. 
 
 
4.6. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 
 

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

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

 Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a 
fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a 
problémák megoldásába. 
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5. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések 
 
5.1. Késés 
 
Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. 
A késések idejét össze kell adni.  
Ha a késések ideje eléri a 45 percet (tanórai foglalkozás idejét), a késés egy igazolt vagy igazolatlan 
órának minősül. (Bejáró tanulók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.) 
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 
Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható. 
A tanítási nap kezdete 7:45 óra.  Ha tanuló 7:45 óra után érkezik, 5 alkalom esetén osztályfőnöki 
figyelmeztetésben részesül. 
 
 
5.2. Mulasztás  
 
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az iskola kéri a 
szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztás esetén már az első napon értesítsék a tanuló  osztályfőnö- 
két a tanuló hiányzásának okáról és várható időtartamáról. Az étkezések lemondása, 
megrendelése telefonon történik a titkárságon minden nap 9 óráig. 
A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az intézményt. 
Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, gondoskodik a többiektől való elkülönítéséről, 
és kiskorú esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló szüleit. 
 
 
5.3. Igazolt mulasztás 
 
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  
A szülő indokolt esetben, egy tanévben összesen öt napot igazolhat, minden esetben írásban. 
Három napnál hosszabb távolmaradás igazgatói engedéllyel lehetséges előzetes megbeszélés 
alapján. (A döntésnél figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, 
mulasztásait.) 
Három napnál hosszabb hiányzást orvos dokumentál (hat). 
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  

a) a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben meghatározot- 
tak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 
A tanuló, kiskorú tanuló estén a szülő  írásbeli  kérelmére az intézmény  vezetője engedélyezheti, 

               hogy a tanuló az iskolában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek megszerzése céljából másik 
iskolában elméleti tanítási órán, gyakorlati foglalkozáson vegyen részt. Az ideiglenes vendéganulói 
jogviszony megszüntetésének időpontjában a megszűnt jogviszony tényéről és időtartamáról, 
továbbá a tanuló tanulmányi eredményéről, a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásáról, a 
befogadó intázmény igazolást állít ki. 
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5.4. Igazolatlan mulasztás  
 
A mulasztást igazoló dokumentumokat a tanuló három napon belül köteles  bemutatni az osztály- 
főnökének. Amennyiben a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 
Az iskola (osztályfőnök) értesíti a szülőt a tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítés- 
ben az osztályfőnök felhívja a szülők figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.  
Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, 
az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása eléri egy tanítási évben a tíz órát, az iskola igazgatója 
értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt és a gyermekjóléti 
szolgálatot.  
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az isko- 
la a mulasztásról  tájékoztatja a kormányhivatalt és a gyermekjóléti  szolgálatot, amely közre- 
működik a tanuló szülőjének értesítésében. 
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 
igazgatója haladéktalanul értesíti a gyámhatóságot és a kormányhivatalt. 
 
Osztályozóvizsga  

 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meg- 
határozott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem minősíthető,   
félévkor osztályozóvizsgát kell tennie, 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együtte- 
sen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, vagy egy  adott tantárgyból a taní- 
tási  órák  harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben 
érdemjeggyel nem értékelhető, akkor a tanuló a tanítási év  végén nem minősíthe- 
tő, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  

 
Évfolyamismétlés  
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. 
              Ilyenkor a tanuló  tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
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6. Tanulmányi kötelezettségek 
 

6.1. Osztályozóvizsga 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, 
ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  
 hiányzásának mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök 

és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozóvizsgát tehet,  
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

Az osztályozóvizsga követelményei minden évfolyamon és minden tantárgyból az iskola helyi 
tantervében meghatározott követelményeknek felelnek meg. Az osztályozóvizsgára jelentkező 
tanuló a vizsgatantárgyak témaköreiről részletes tájékoztatást kérhet. 

 

6.1.1 Az osztályozóvizsgára jelentkezés módja, határideje, teljesítésének határideje 

Osztályozóvizsgára az iskola igazgatójánál lehet jelentkezni a félév vagy a tanítási év utolsó 
napját megelőző harmincadik napig. Félévi osztályozóvizsgát január 2-15., a tanév végi osztályozó- 
osztályozóvizsgát június 1-15. között kell letenni. A vizsga háromtagú bizottság előtt tehető le. 
 
 
6.2. Javítóvizsga 
 
A vizsgázó, ha a tanév végén – legfeljebb kettő-három ( tantestülei döntés alapján) tantárgyból – 
elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. 
Javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől  31-éig 
terjedő időszakban lehet tenni. 
 
 
6.3. Helyi vizsgák 
 
7. évfolyamon angol tantárgyból vizsgán mérjük fel tanulóink addig megszerzett tudását, 
ismereteit. A helyi vizsga segíti a tanulókat az eredményesebb középiskolai felvételiben, illetve 
tanulmányaik minél sikeresebb folytatásában. 
A vizsga időpontjának kijelölése - a szaktanárok javaslatainak figyelembevételével – az 
intézményvezető joga és feladata. 
Az időpont kijelölése minden évben az iskola éves programjának tervezésekor történik. 
 
 

A vizsgák időpontja 

 Angol 
írásbeli és szóbeli vizsga 

7. évfolyam február 
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A vizsga anyagának összeállítása a munkaközösségek, szaktanárok feladata. 
 
Angol vizsga 
A vizsga három részből áll: 
               -   Olvasott szöveg értése (írásban: igaz/hamis válaszok) 
               -   Képleírás szóban 
               -   Tételsor: adott témáról önálló, összefüggő beszéd 
 
A tételsort a tanulók a vizsga előtt három hónappal megkapják. 
A vizsga célja: Angol nyelven történő szóbeli kommunikáció elmélyítése, valamint felkészítés 
a középiskolai szóbeli felvételire. A képleírásnál és a témakörnél fontosabb a beszéd folyamatossága 
a nyelvhelyességnél. 
A tanulók értékelése: az érdemjegy három részből adódik össze. 
                            
A tanulók értékelése 
Jeles: Képleírása megfelelő, igényes kifejezéseket használ, beszéde folyamatos. Szövegértés 90 %. 
Témakör: témához kapcsolódó, összefüggő, folyamatos.  
Jó: Képleírása lényegre törő, aránylag folyamatos. Szövegértés 80 %. 
Témakör: témához kapcsolódó, aránylag folyamatos. 
Közepes: Képleírása egyszerű mondatokban önállóan megfogalmazott. Szövegértés 60 %. 
Témakör témához kapcsolódó, egyszerű mondatokban önállóan megfogalmazott. 
Elégséges: Képleírásban kérdések segítségével egyszerű mondatokat mond.  
Szövegértés 50 %. Témakör: kérdések segítségével egyszerű mondatokat mond. 
 
 
6.4. Független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsga 
 
A szülő kérelmére az osztályozó- és javítóvizsga független vizsgabizottság előtt is letehető. 
Ezeket a vizsgákat a kormányhivatal szervezi. 
Ha a nevelőtestület az osztályozóvizsgára megadta az engedélyt, az engedély megadását követő öt 
napon belül jelentheti be a szülő, ha gyermeke a vizsgát független vizsgabizottság előtt kívánja 
letenni. Az iskola igazgatója a bejelentést követő nyolc napon  belül továbbítja a kérelmet a kor- 
mányhivatalnak, amely az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a 
vizsgát. 
Javítóvizsgára utasított tanuló szülője a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, 
hogy gyermeke a vizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon 
belül továbbítja a kormányhivatalnak. 
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7. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
 
7.1.  Fegyelmező intézkedések 
 
  Az a tanuló, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 
 a tanulói házirend előírásait rendszeresen megszegi, vagy  
 igazolatlanul mulaszt, vagy 
 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben részesül.  
 

  A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 
 osztályfőnöki figyelmeztetés (3) 
 szaktanári figyelmeztetés (3) 
 napközis nevelői, tanulószobai és ügyeletes pedagógusi figyelmeztetés (3) 
 osztályfőnöki intés (2)  
 szaktanári intés (2) 
 osztályfőnöki rovó (1) 
 szaktanári rovó (1) 
 intézményvezető-helyettesi figyelmeztetés (2) 
 intézményvezetői figyelmeztetés (3) 
 intézményvezetői intés (2) 
 nevelőtestületi figyelmeztetés (1) 
 nevelőtestületi intés (1) 
 egyéb nem kötelező iskolai programon nem vehet részt 

 
Az iskolai büntetések kiszabásakor a fokozatosság elve érvényesül, amitől indokolt esetben a 
vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. 
A fegyelmező intézkedések ellen is helye van jogorvoslatnak. 
Igen súlyos vétség esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. 
A fegyelmi eljárás menete az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában olvasható részletesen. 
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8. Az értékelés formái, módjai 
 

8.1. A tanuló munkájának elismerése 
 
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 
A félévi osztályozás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 
A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár - aki az osztályozó értekezleten a nevelőtestület 
tagjaitól segítséget kérhet - határozza meg. 
Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a 
szaktanár. 
A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben – meghatározza, és az év elején ismerteti a 
tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 
 
 
8.2. Tanulmányi jegyek 
 
Az első évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor - szöveges 
minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve 
felzárkóztatásra szorul. 
Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell 
a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és 
javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  
Harmadiktól nyolcadik évfolyamig félévkor és másodiktól nyolcadik évfolyamig tanév végén  
érdemjeggyel minősíti a pedagógus a tanuló előmenetelét.  
Abban az esetben, ha az adott tantárgyból csak jeles (5) érdemjegyet kapott a tanuló, félévkor, év 
végén tantárgyi dicséretet kaphat. 
 
 
Témazáró dolgozatok, tanév eleji, félévi, tanév végi dolgozatok értékelése 
 

Alsó tagozat  Felső tagozat 
jeles 5 90 - 100 %  jeles 5 90 - 100 % 
jó 4 78 -   89 %  jó 4 79 -   89 % 
közepes 3 62 -   77 %  közepes 3 60 -   78 % 
elégséges 2 50 -   61 %  elégséges 2 40 -   59 % 
elégtelen 1   0 -   49 %  elégtelen 1   0 -   39 % 
 
 
Egyéb írásbeli beszámoltatásnál a pedagógus egyéni elbírálása alapján történhet az 
értékelés.  
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8.3. Magatartás és szorgalom jegyek 
 
Magatartás jegyek 
 
a). Példás (5) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 
- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; 
- kötelességtudó, feladatait teljesíti; 
- tisztelettudó; 
- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőké-

szen viselkedik; 
- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 
- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 
b). Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a házirendet betartja; 
- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; 
- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 
- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 
- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; 
- nincs írásbeli intője vagy megrovása 
 

c). Változó (3) az a tanuló, aki 
- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 
- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 
- feladatait nem minden esetben teljesíti; 
- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 
- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 
- igazolatlanul mulasztott; 
- osztályfőnöki intője van. 

 
d). Rossz (2) az a tanuló, aki 

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 
- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 
- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlan, durván viselkedik; 
- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 
- több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 
- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél  
   magasabb fokozatú büntetése. 
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Szorgalom jegyek  
 
a). Példás (5) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 
- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 
- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 
- a munkavégzés pontos, megbízható; 
- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 
- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

 
b). Jó (4) az a tanuló, aki: 

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;   
- a tanórákon többnyire aktív 
- többlet feladatot vállal, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken részt vesz 
- önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
- taneszközei tiszták, rendezettek. 
 

c). Változó (3) az a tanuló, akinek: 
- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 
- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig  
   teljesíti; 
- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 
- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 
- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felü- 
   gyelettel dolgozik. 

 
d). Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; 
- ez előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; 
- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 
- feladatait többnyire nem végzi el; 
- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 
- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; 
- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 

 
 
8.4. A tanulók jutalmazása 
 
8.4.1. A tanulók jutalmazásának elvei 
A  tanulót a tőle elvárható, kimagasló  teljesítményért az intézmény házirendjében foglaltak 
szerint jutalmazni kell.       
 
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki   

- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 
- kimagasló sportteljesítményt ér el, 
- közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 
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A  jutalmak odaítéléséről  - az osztályfőnök és az osztályközösség javaslatának meghallgatása 
után - a nevelőtestület dönt.  
A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 
 
Az iskola azt a tanulót részesítheti jutalomban, aki: 

 példamutató magatartást tanúsít, 
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
 vagy iskolai, illetve 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.  

 
Jutalom lehet: kirándulás, Tóth Erzsébet-díj, Molnár Lajos-díj, könyvjutalom, elismerő oklevél. 

 
8.4.2. Az iskolai jutalmazás formái 
 
Szaktanári dicséret adható 
       -    kiváló teljesítményért az adott tantárgyból 

- iskolai műsorokban való szereplésért: 
      - a magyar nyelv napja 
      - a nemzeti összetartozás napja 

- iskolai versenyen elért helyezésért: 
      - márciusban és áprilisban megrendezett tanulmányi versenyek 1-3. helyezettjei 

       -    kiemelkedő versenyeredményért (területi): 
                      - Bolyai verseny 

Osztályfőnöki dicséret adható   
- jól végzett közösségi munkáért 
- jól végzett hetesi munkáért 
- kiemelkedő magatartásért és szorgalomért 
- iskolai rendezvényen való színvonalas szereplésért:  

- az előző tanév végi ballagási és évzáró műsor 
- tanévnyitó ünnepély 
- október 6-i megemlékezés 
- október 23-i műsor 
- karácsonyi műsor 
- március 15-i műsor 
- Gergelyjárás 
- Blaskovits gála 
- Blaskovits nap 

   -  kiemelkedő versenyeredményért 
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Intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi dicséret adható 
- kiemelkedő versenyeredményért (megyei, országos) 
- az iskola színvonalas képviseletéért külső rendezvényeken: 

             - október 23. 
             - advent 
             - a magyar kultúra napja 
             - március 15. 

Nevelőtestületi dicséret adható 
       -    8. osztály végén példamutató magatartásért és szorgalomért 

-    8. osztály végén kiemelkedő tanulmányi eredményért 

Tóth Erzsébet-díj adható 
- 8. osztály év végén a kiemelkedő tanulók ebben a díjban részesülnek a díjadományozó 

feltételei alapján, melyet a nevelőtestület ítél oda. 
Molnár Lajos-díj adható 

    -   4. osztály  év  végén kaphatja az a tanuló, akinek iskolai írásbeli  munkái  a  legszebbek,  
         illetve magyar nyelvből és olvasásból kiváló eredményt ért el.  

A napköziben dicséret - elmarasztalás  
A napköziben dicséret adható: közösségi munkában való aktív részvételért, példamutató 
magatartásért, választott felelősi munka elvégzéséért. 
 
A napköziben elmarasztalás adható: tanuláshoz való nem megfelelő hozzáállás miatt, az el-
várt magatartási formák be nem tartása a tanulási és szabadidős foglalkozások alatt. 
 
Év végi jutalmazás 
Az egyes tanévek végén a kitűnő tanulmányi eredményű és felső tagozaton a jeles eredményű 
tanulók könyvjutalomban részesülnek és oklevelet kapnak a tanévzáró ünnepélyen. 
Nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók könyvjutalmat és oklevelet kapnak a tanévzáró 
ünnepélyen az iskola közössége előtt. 
 
Dicséret – elmarasztalás a napköziben  

A napköziben dicséretet adható: közösségi munkában való aktív részvételért, példamutató 
magatartásért, választott felelősi munka elvégzéséért, kulturált étkezési szokás betartásáért. 
 

A napköziben elmarasztalás adható: tanuláshoz való nem megfelelő hozzáállás miatt, az elvárt 
magatartás be nem tartás miatt a tanulási és szabadidős foglalkozások alatt. 
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9. Hivatalos ügyek intézésének rendje 
 

- A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 
fordulhatnak.  

- Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt az osztályfőnök 
véleményét meghallgatva.  

- A tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, félfogadási időben 
kereshetik fel a 3. szünetben. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszer kell a 
titkárságot felkeresni. 

 

 
10. Az iskolán kívüli rendezvényeken tanúsított tanulói magatartás 

 
 

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában előírtak alap-
ján szervez, az iskola minden tanulójának részt kell vennie. Indokolt esetben a szülők kérésé-
re az osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alól. A felmentés megadásáról 
a szülőt értesíteni kell. 
 
Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, ha az 
osztály tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az intézmény-
vezető engedélyezi. 
A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete 
alatt áll. Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándu-
lást vezető tanárnak. 
 
A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálha-
tó szülői kérésen alapuló – esetben lehet megengedni azt, hogy a tanulmányi kirándulás he-
lyett az iskola más tanórai foglalkozásán vegyen részt.  
 
Múzeumi, kiállítási és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások 
 
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 az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - 
önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
 
A Pedagógiai Program  végrehajtásához  kapcsolódó  iskolán kívüli rendezvényeken elvárt 
magatartás:  
 

 Viselkedésével nem veszélyezteti saját vagy társai testi épségét. 
 Tartózkodik a hangos véleménynyilvánítástól. 
 Utcán, közlekedési eszközökön, nyilvános helyen (múzeum, színház, stb.) nem szemetel. 
 Múzeumokban, kiállításokon a tárlókhoz vagy az azokon kívül elhelyezett tárgyakhoz 

nem nyúl. Köteles betartani az ottani szabályokat. 
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 Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is (az osztályfőnök útmutatása 
alapján) kulturáltan viselkedik. 

 Az előre megbeszélt szabályokat betartja, ezek megszegésekor kizárható a programból  
         vagy fegyelmező intézkedésben részesül. 
      Színházlátogatáskor az alkalomhoz illő öltözékben jelenik meg. 
      Tetszésnyilvánítása kulturált. 

 
 

11. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 
 
 Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 
demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak szerint - 
diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület meghallgatásával – saját közösségi 
életük megtervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak 
képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 
A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a 
nevelőtestület hagyja jóvá.  
A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a beterjesztést követő 
harminc napon belül nyilatkoznia kell. A szervezeti és működési szabályzatot, illetve módosítását 
jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.    
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését.     
Az iskolában évente legalább egy alkalommal (májusban) diákközgyűlést kell szervezni a 
diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

 saját közösségi élete megszervezéséről és annak működéséről, 
 a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 
 hatáskörei gyakorlásáról, 
 egy tanítás nélküli munkanap programjáról, 
 a tanórán kívüli események, rendezvények programjáról, 
 az iskola, a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működte- 

téséről, 
 a tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, munkatársainak meg- 

bízásáról. 
 

Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben: 
 jogszabályban meghatározott ügyekben,  
 az iskolai szervezeti és működési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, 
 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 
 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 
 a házirend elfogadásakor. 
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12. A tanulók véleménynyilvánításának és tájékoztatásának rendje és formája 
 

12.1. Véleménynyilvánítás joga 
 
A köznevelésről szóló törvény 46 §-a (6) bekezdésének  g) pontja szerint a tanuló joga, hogy  
- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, 
- tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő  kérdésekről, valamint e körben 
javaslatot tegyen, 
- kérdést intézzen az iskola vezetőjéhez, pedagógusaihoz,  a diákönkormányzathoz, és arra 
legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. 
 
A szabad véleménynyilvánítás lehetőségét nem korlátozhatja vagy zárhatja ki az iskolai házirend, 
hanem azt határozhatja meg, hogy e jogával a tanuló mikor és milyen formában élhet. 
A véleménynyilvánítás szabadságának másik korlátja az az elvárás, hogy ne sérüljön az iskola 
alkalmazottainak, illetve tanulóinak személyiségi joga, illetőleg emberi méltósága. 
 
 
12.2. A véleménynyilvánítás formái 
 
A tanuló kifejezheti véleményét 

 az osztályfőnök felé szóbeli megbeszélés, írásbeli tájékoztatáskérés formájában, 
 az igazgató felé -  amennyiben  az osztályfőnökkel nem sikerült mindkét fél részére meg-  

nyugtatóan rendezni a problémát – szóbeli megbeszélés, írásbeli tájékoztatáskérés 
formájában,  

 a DÖK  felé minden  olyan  tanulókat  érintő  esetben  és  formában,  amit a  DÖK SZMSZ-a 
érint. 

A tanulókat az iskolai DÖK képviseli a véleménynyilvánítás terén a következő kérdésekben: 
1. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
2. Az iskolai diákönkormányzat véleményét – az Nkt. 48 § (4) bekezdésben 

meghatározottakon túl –  
a. a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál,  
b. a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, 

elfogadásához,  
c. a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,  
d. az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához,  
e. az egyéb foglalkozások formáinak meghatározásához,  
f. a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához,  
g. étkezési és szociális kedvezmények megállapításakor, 
h. az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni. 

 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést,  valamint a 
meghívót – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább 
tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 
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  12.3. Tájékoztatás 
 

  A iskola ügyeiről a diákok az iskolagyűléseken értesülhetnek, melyeket szükség  esetén 
tartunk. 

 A DÖK  gyűléseiről, illetve az ott hozott  döntésekről a DÖK-tagok tájékoztatják osztálytár- 
saikat. 

 Évente egy alkalommal diákközgyűlést tartunk, ahol a tanulók az iskola életét érintő 
ügyekben felvetett kérdéseikre kapnak tájékoztatást. 

 Folyamatos  tájékoztatást  a  diákok osztályfőnöki  órákon,  szakórákon, a faliújságon 
és iskolarádión keresztül kaphatnak az őket érintő eseményekről. 

 
 

13. Az iskolai tankönyvellátás szabályai 
 
2011. évi CXC. törvény – a nemzeti köznevelésről 
2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 
17/2014. (III.12.) EMMI rendelet – a tankönyvtámogatás, az iskolai tankönyvellátás rendjéről 
21/2015.(IV.17.) EMMI rendelet – módosítás 6.§, 7.§, 9.§. és 10.§. 
1965/2017. (V.29.) Kormányhatározat- az ingyenes tankönyvellátásról 
 
A kormány az ingyenes tankönyvellátást kiterjesztette 1-8. évfolyamokra a 2017/2018-as 
tanévtől. 
 
Az iskolai tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 
létszámát is figyelembe kell venni. Az iskolai tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, 
hogy a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése az iskola minden tanulója 
részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 
 
A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a jogosult tanulók birtokába 
adni. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni.  
 
A köznevelési törvény 46. § (5) bekezdése alapján az állam által biztosított ingyenes tankönyveket 
– a munkafüzetek kivételével – az iskola állományába veszi, elkülönítetten kezeli, és a tanuló részé-
re a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja. 
 
Az iskolai tankönyvrendelést az iskola a fenntartója egyetértésének beszerzését követően 
közvetlenül a Könyvtárellátó által működtetett elektronikus információs rendszer alkalmazásával a 
Könyvtárellátónak küldi meg azzal, hogy a tanévenkénti:   

 tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja 
 tankönyvrendelés módosításának  határideje június 30. 
 pótrendelés határideje szeptember 15.  

Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból átveszi, majd a tan-
könyvellátás helyi rendjének elkészítésében foglaltaknak megfelelően a tankönyvfelelős részt vesz 
a tankönyvellátással kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában. 
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Tartós tankönyvek szabályzata 
 
Az iskola a tankönyveket tankönyvkölcsönzés útján adhatja a jogosult tanulók birtokába. 
A használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére 
biztosítani, ameddig 

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

Az iskola minden tanulója igénybe veheti az állam által térítésmentesen biztosított tanköny-
veket nyilvántartásba vételt követően. 
Az ingyenes tankönyvek névre szólóan kerülnek kiosztásra. A tanév végén az 
utolsó tanítási héten kell a tartós tankönyveket az iskolában leadni. 
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv működési 
szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a 
tartós tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 
A pedagógusok a munkájukhoz szükséges tankönyveket a munkavállalói jogviszonyuk végéig 
vehetik igénybe. 
 
A tankönyvek nyilvántartása 
Az iskola külön adatbázisban kezeli az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tanköny-
veket. Ezek tartós tankönyvként kezelendők. 
 
Kártérítés 
A tanuló az ingyenes tartós tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. 
Ebből fakadóan elvárható a tanulótól, hogy az általa használt tankönyv legalább a tanulmá-
nyai végéig használható állapotban legyen. 
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tartós tankönyv elvesztéséből, megrongá-
lásából származó kárt az iskolának megtéríteni. 
Ennek lehetőségei: 

 ugyanolyan könyv beszerzése, 
 anyagi kártérítés. 

Nem kell megtéríteni a tartós tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsök-
kenést. Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a tankönyvfelelős 
feladata. Vitás esetben az intézményvezető szava döntő. Abban az esetben, ha az elhaszná-
lódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvétele-
kor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. 
A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező 
olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható. 
 
 
14. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 

díjazás szabályai 
 
A szakkörökön, napközis foglalkozásokon, technika órákon, egyéb  iskolai foglalkozásokon  
előállított termék, dolog, amennyiben az iskola anyagaiból készült, az iskolát illeti meg.   
Ha ezt a tanuló az általa hozott anyagból állította  elő, akkor a tanulót illeti meg. 
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15. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 
 
Az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a 
tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. 
A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.   
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az SZMK és az iskolai diákönkormányzat 
véleményét.  
Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, tanítási év végéig, 
illetve, ha a tantárgy oktatása a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra 
befejezéséig köteles azon részt venni.  
Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és 
a kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell. 
A szabadon választott tanórai foglalkozásokat értékelés, mulasztás és minősítés tekintetében  
úgy kell tekinteni, mint a tanítási órákat. A szülőnek, továbbá ha a tanuló a tizennegyedik 
életévét betöltötte, a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott 
tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 
Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 
teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az 
iskolába történő beiratkozás - a (4.) bekezdésben meghatározott kivételével – a szabadon 
választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti, feltéve, hogy erre a tanuló és a 
kiskorú tanuló szülőjének figyelmét a felvételi tájékoztatóban, továbbá a beiratkozás előtt 
írásban felhívták. 
Az iskolának minden év május 20-ig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon választott 
tanítási órán, illetve mely egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami 
általános iskolában – kötelező etika vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni. 
 
Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi 
kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az osztályfőnökkel, illetve az igazgató 
által kijelölt pedagógussal. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A 
tanulót e jogáról írásban tájékoztatni kell. 
A tanulónak vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a következő 
évtől nem kíván részt venni a szabadon választható tanórán, továbbá, ha jelentkezni kíván rá. 
 

16. A sorsolással történő felvétel szabályzata 
 
16.1. A felvétel rendje 

Ha az intézményünk a kötelező felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket 
is teljesíteni tud, akkor az alábbi rend szerint veszünk fel tanulókat: 

• halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,  

• sajátos nevelési igényű tanulók ( ha az intézményünk a kijelölt iskola ), 

• sajátos helyzetű tanulók. Abban az esetben, ha az általános iskola igazgatója valamennyi  
   sajátos helyzetű tanuló felvételi, átvételi kérelmét helyhiány miatt nem tudja teljesíteni,   
   sorsolás útján kell a döntést meghozni. 
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A sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre további 
felvételi kérelmeket is teljesíthetünk. Ha több a jelentkezési kérelem, mint a szabad férőhe- 
lyek száma, akkor a felvételről sorsolással döntünk. 
 

A sorsolás időpontja: A beiratkozást követően 

A sorsolás helyszíne: Az iskola  

A sorsolásban közreműködők 

• A sorsolás az érintett szülők számára nyilvános. 

• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség-vezető, az intézményi szülői szervezet  
    képviselője, a leendő elsős tanítók, az intézmény vezetője vagy helyettese, jegyzőkönyvve- 
    zető. 
 
 

16.2. A sorsolás menete 

A sorsolás lebonyolításának menetéről, a megtörtént cselekményekről jegyzőkönyv készül, 
amelyet a sorsolási bizottság tagjai aláírnak. A sorsolás megkezdése előtt történik a szülők 
tájékoztatása a sorsolás menetéről, valamint arról, hogy kik közül kell sorsolni, mennyi a jelentkező 
és mennyi  a szabad férőhely. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy kik vannak jelen és kik 
maradtak távol. Az intézmény igazgatójához érkezett kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a 
jelenlevők előtt behelyezik a sorsolási urnába. Az urnából a jelenlévő szülők közül önként 
vállalkozók, ennek hiányában a sorsolási bizottság 1 tagja, 1-1 borítékot kiemel, majd jól hallhatóan 
felolvassa a kérelmező szülő gyermekének nevét, mely azonnal jegyzőkönyvezésre kerül. Mindez 
addig folytatódik, amíg a rendelkezésre álló férőhelyek be nem töltődnek.  

A megfelelő számú kihúzott név után ismertetni kell azoknak a nevét, akiket kihúztak, és azoknak  
a nevét, akiket nem húztak ki (fel kell olvasni a névsorokat), majd ezeket is rögzíteni kell a 
jegyzőkönyvben. Meg kell kérdezni a jelenlévőket, hogy észleltek-e szabálytalanságot.  
A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy volt-e bármilyen zavaró esemény, észrevétel, hozzá- 
szólás, felvetés a sorsolás lebonyolítása során. 

 

Értesítési kötelezettség: A kérelmező szülőket az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán, az 
iskola honlapján, ill. a beiratkozáskor értesítjük a sorsolás időpontjáról, helyszínéről. A szülőket 
írásban értesítjük a sorsolás eredményéről. Az elutasítással kapcsolatos döntést HATÁROZAT-ba 
kell foglalni. Abban fel kell tüntetni a sorsolás eredményét és a közoktatásról szóló törvény 
megfelelő §-ára vonatkozó hivatkozást. (Lásd: A jogorvoslat rendje pontot ). 

A jogorvoslat rendje: A jogszabályban meghatározottak szerint 

A szabályzat közzététele  

A szabályzatot az érintettekkel a következő módon ismertetjük: 

• beiratkozáskor, a kérvény beadásakor való figyelemfelhívással, bemutatással, 

• a honlapon való közzététellel 
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17. Az iskolai helyiségek és berendezési tárgyak használatának  rendje 
 
Tantermek használatának szabályai 
 

 Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény 
berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is 
figyelmeztetni. 

 Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, 
labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.  

 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.  

 A tanteremben csak a hetesek maradhatnak.  
 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.  

 A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és áramta- 
lanításról. Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az 
ügyeleti napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intéz-
ményvezető 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 az intézményvezető-
helyettesnél kell leadni. 

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

  Az iskolához tartozó létesítmények, helyiségek és eszközök használatának rendjét a   
2. számú melléklet tartalmazza. 

 
A számítástechnika és technika szaktanterem 
 

Ezekben a szaktantermekben csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak és dolgozhatnak 
a tanulók. Az itt található eszközöket, szerszámokat csak felnőtt segítségével szabad 
használniuk. 

 
  1.  A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek  
       benntartózkodását a szaktanár engedélyezheti. 
  2. Tanórán kívül az ajtókat zárva kell tartani, és a kulcsokat le kell adni az iskolatitkárnak. 
       Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. 
       A számítástechnika terem áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 
  3. A teremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni.  
       A rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért tanórákon a pedagógus a    
       felelős. 
  4. Ételt, italt bevinni, és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 
  5. Tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 
  6. Takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 
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  7.  A berendezések belsejébe nyúlni TILOS!  Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő be- 
       avatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 
  8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  
  9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó  
       - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 
10. Bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a működésükért felelős óratartó, fel- 
       ügyelő tanárnak. 
11. A számítógép-javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben meg kell  
       felelniük a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, szakszerűség,  
       a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétika követelményeinek.  
       Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem  
       elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 
12. Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs  
       rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 
       mások  adatait  és  munkáit  elolvasni,  letörölni,  módosítani,  és illetéktelenül adatokhoz  
       hozzáférni,  valamint  bármilyen  módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert  
       feltörni. 
13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szak- 
       tanárt. 
 
A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre  vonás 
kezdeményezhető. 
 
Tornaterem 
A helyiséget és berendezési tárgyait tanórán kívül igazgatói vagy tanári engedéllyel lehet 
használni pedagógus felügyeletével. 
 
Az iskola egyéb helyiségei, területei (tantermek, folyosók, öltözők, udvar) 
Itt tanórák után igazgatói engedéllyel vagy pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak a 
gyerekek. A berendezési tárgyak épségéért kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett – az 1-4. 
évfolyam számára 19 óráig, míg az 5-8. évfolyam számára 20 óráig tarthatók. 
 
Az ebédlő használatának rendje 
 
A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt, az ebédidő kivételével zárva 
kell tartani. Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe. 
 
Az étkezés rendje  
 
Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás, a tanulók türelmesen 
álljanak sorban és legyenek udvariasak. Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, 
evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni. 
A tanulók – napközisek és tanulószobások egyaránt – kötelesek az étkező rendjét és a kulturált 
étkezés szabályait betartani!  
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17.1. Nyílt nap 
 
Szabályok az órát látogató vendégekre vonatkozóan: 

- Az órát látogató személy alsó korhatára 18 év. 
- Az iskola épületében telefon használata tilos. 
- A látogatott órára a telefon kikapcsolt állapotban vihető be. 
- Az óra alatti beszélgetés (szülő-gyerek, szülő-szülő) nem megengedett. 
- Étel, ital, rágógumi fogyasztása tilos. 
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18. Házirend kiegészítése a COVID járványveszély idejére 
 

A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola 
Házirend kiegészítése a COVID járványveszély idejére 

 
431/2020. (IX.18.) Korm. r. /MK 207./ 

(Dunakeszi Tankerületi Központ tájékoztatása alapján) 
 

 A szülő kötelezettsége az iskolát tájékoztatni a COVID érintettség esetén (teszt időpont-
ja, eredménye, hatósági karantén pontos időszaka). 
 

 Tájékoztatni kell az intézményt, ha tanuló számára karantént rendeltek el, vagy a beteg-
sége igazolódott.  
 

 Fertőzöttség igazolódását, karantén elrendelését, karantén feloldását azonnal jelenteni 
kell! 

 
 Rendkívüli szünetre, esetleg egy-egy osztály digitális oktatására akkor tehet az intéz-

mény javaslatot, ha a fertőzöttek / karanténban lévők száma ezt indokolja. A javaslat 
indoklásához minden esetben szükséges a NNK területi szerve döntésének ismerete. 
Fontos, hogy csak akkor van értelme rendkívüli szünetet/digitális oktatást elrendelni, 
ha az egyszerre történik a karantén elrendelésével. Ha ilyen helyzet alakul ki, akkor 
azonnal értesítenünk kell a tankerületet, valamint az NNK felé is tájékoztatási kötele-
zettsége van intézményünknek. Saját hatáskörben az intézmény nem rendelhet el sem 
rendkívüli szünetet, sem digitális oktatást (egyes tárgyakra vonatkozóan sem), és erre a 
fenntartónak sincs jogosultsága. 

 
 
ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLÁBAN 
 A maszkviselés az intézmény területén a tantermeken kívül (a tanáriban is) mindenki 

számára előírt! 
 Fordítsanak külön figyelmet arra, hogy a pedagógus az osztályteremben lehetőség sze-

rint tarthassa másfél-két méter távolságot a tanulóktól, és ennek betartására hívják is föl 
a figyelmét. 

 A tanulóknak az előre nem jelzett távollét után az iskolába való visszatérése csak orvosi 
igazolás birtokában történhet. 

 Továbbra sem javasolt a versenyek (sport és egyéb jelenléti), a nyilvános koncertek  és 
egyéb rendezvények szervezése, az azokon való tanulói részvétel.  

 Az országos tisztifőorvos javaslata alapján a fogászati és más orvosi ellenőrzések folyta-
tódhatnak, ugyancsak az óvintézkedések betartása mellett. 

 Kérjük, hogy a pedagógus kollégák a lehetőségekhez mérten tartsanak távolságot az osz-
tályteremben, a tanáriban is, legyen rajtuk maszk az osztálytermen kívül. A maszk viselé-
se azon közösségi terekben, ahol a távolságok és az osztályok elkülönülése nem tartható 
be, a tanulóktól is elvárható. Azon osztálytermekben, ahol a tanulói létszám meghaladja 
a 30 főt, amennyiben a pedagógus igényli, a maszk használata órán kötelező. 
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 Szülői értekezlet a továbbiakban csak online módon tartható. 
 Minden úszásoktatást fel kell függeszteni, későbbi időpontra kell halasztani. 
 Énekórákon a közös éneklés helyett preferált a zenehallgatás, a zenetörténet, elmélet, 

illetve az egyéni éneklés. 
 
 

A szájmaszkot a tanulók számára a szülők feladata beszerezni. 
 
Kérjük a szülőket a váltómaszk biztosítására! 

 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe meg-
határozott személy, illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a test-
hőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. 
  
Az intézménybe történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a 
testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mérté-
ket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes 
képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 
 
Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe való belépéshez megen-
gedett testhőmérséklet mértékét. 
 
Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzés-
nek alávetni. 
 
Egységes eljárásrend a népegészségügyben: COVID + teszttől visszaszámítva 48 órát vizsgál-
ják a kontaktot, tanulónál, hogy volt-e iskolában.  Ha a pedagógus tesztje lesz pozitív, az 
egész osztályban nem rendelnek el digitális oktatást. 
 
Minden iskolai dolgozónak kötelező a szájmaszk viselése, pedagógusnak osztályteremben 
nem, ha az osztályban szellőztetés van, és megtartja a gyerekektől a távolságot. 
 
Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az előírások végrehajtásáról. 

 
 
Nagytarcsa, 2020. szeptember 28. 
 

 

 



40 
 

19. Mellékletek 
 

1. számú melléklet: 
 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 5. § A házirend 
 (Egyéni munkarend) 
 

I. A cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei lehetnek például 
az emberi méltóság tiszteletben tartása, az egyenlő bánásmód elve, a személyi 
biztonsághoz, a testi-lelki egészséghez való jog érvényesülése, a művelődéshez 
való jog érvényesülése, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyermek/tanuló 
sikeres társadalmi integrációja, a társadalmi leszakadás megakadályozása, az 
igazságosság, méltányosság, fokozatosság stb.  

 
II. Alkalmazandó intézkedésekre példa (melyek nagyjából a fokozatosság elvét is igye-

keznek szem előtt tartani): 
 

- érzékenyítő foglalkozás, program; 
Az osztályfőnöki és etika órák keretében beszélgetés a témában (közösségformálás, 
egymás elfogadása, segítése … stb.) 
Érzékenyítés: tervezett illetve spontán nevelés, mely hatásával empátiára, odafigyelésre 
és a megszokottól eltérő dolgok elfogadásra nevelés tudatos vagy tudattalan módon. 
Célja: a megváltozott családi hátterek és szerkezetek működésének következtében ki-
alakult érzelmi helyzetek kezelése, diákok érzelmi nevelése. 
A kölcsönös elfogadáson, szereteten alapuló gyermek- pedagógus kapcsolat kialakítása 
következtében a gyermek kellő önismerettel és önbizalommal rendelkezzen. 
Fejlesztjük a diákok együttműködő képességét, hogy tudjanak mások felé fordulni, segít-
séget adni és kapni és a közösségéért tevékenykedni. 
Programok: kisfilm → beszélgetések 

 
- személyes egyeztetés; 

A személyes egyeztetés történhet a pedagógus és a szülő kérésére. A konzultációt tele-
fonos egyeztetés előzi meg. (Iskolai telefon, intézményvezetői telefon, amely megtalál-
ható az iskola honlapján.) 
A személyes megbeszélésről feljegyzés készül, mind a két fél aláírásával. 
SZMSZ – szülők belépése intézményünkbe 

 
- rendkívüli szülői értekezlet; 

SZMSZ – Az intézmény és a szülők közötti kapcsolattartás formája, rendje. (Rendkívüli 
szülői értekezlet) 

 
- mediáció; 

Közvetítői eljárás  
A vitában érdekelt felek rendszerint a vitába nem érintett (közvetítő személy) bevonásá-
val történik a konfliktusok kezelése a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat szakembere 
végzi szükség esetén a feladatot. 
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- iskolapszichológus bevonása; 

Az iskolapszichológussal történő folyamatos kapcsolaton túl szükség esetén szóbeli kon-
zultációt folytatunk. Megfelelő gyakorlati segítséget nyújtanak problémás esetekben.  
Lehetőség van a szülői kapcsolattartásra, szülői kezdeményezésre. 
Amennyibe súlyosabb intézkedés szükséges írásban kérjük a tanulóval kapcsolatos tá-
mogatás lehetőségét. 

 
- pedagógiai asszisztens bevonása; 

A pedagógiai asszisztens szükség esetén felügyeli, segíti a problémás gyerek iskolai ma-
gatartásának helyes kialakítását. 
A pedagógusoknak lehetőségük van a pedagógiai asszisztens segítségét kérni, amennyi-
ben a gyereknek egyéni bánásmódra van szüksége. 
 

- iskolaorvos, iskolai védőnő bevonása; 
Elsősorban az osztályfőnökök feladata az esetleges elhanyagolás, bántalmazás tényét je-
lezni az intézményvezetőnek, aki a Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálattal és az iskola-
orvossal, védőnővel felveszi a kapcsolatot és megvizsgálja a történteket, észleléseket. 
 

- iskolarendőr bevonása; 
Súlyosabb esetekben felvesszük a kapcsolatot az iskolarendőrrel, közösen megoldást ke-
resünk a helyzet javítására.  
A kapcsolattartás során feljegyzést készítünk a megbeszélésekről és a további teendők-
ről, lépésekről. 
 

- iskolaőr bevonása; 
Amennyiben iskolánkban megkezdi munkáját az iskolaőr, segítséget kérünk tőle a prob-
lémás esetekben a munkaköri leírásának figyelembevételével. 
 

- szakértői bizottsági vizsgálat, felülvizsgálat kezdeményezése (SNI, BTMN felmerülése 
esetén); 
Amennyiben indokolttá válik, a tanuló érdekében szakértői vizsgálat lefolytatását kez-
deményezzük a szülők és az osztályfőnök bevonásával. 
Kezdeményezést tehet: szülő, szaktanár, osztályfőnök. 
Kezdeményezés formája: írásban jelzési lap kitöltésével és szakszolgálathoz küldésével. 
 

- egyéni tanrend kérelmezése; 
A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a tanköte-
lezettség iskolába járással történő teljesítése alól. 
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Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok: 
 
• Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
• Okt.Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 
• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 
Korm. rendelet 
• EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 
• Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 
26.) EMMI rendelet 

 
A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig ma-
gántanulói jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézmé-
nye: 
Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmánya-
inak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesí-
tése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel 
rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola va-
lamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni.  
Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend 
ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése 
alól sem. 

 
 

- jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé; 
Jelzést küldünk a gyermekjóléti szolgálat felé, ha a gyermeknél problémát észlelünk csa-
ládon belül vagy iskolai viselkedésében. 

 
- jelzés a gyámhivatal felé; 

Jelzést küldünk a gyámhivatal felé, ha a gyermeknél problémát észlelünk családon belül 
vagy iskolai viselkedésében. A jelzést a gyermekjóléti szolgálat is megkapja. 

 
- fegyelmező intézkedések; 

A fegyelmező intézkedések formáit ás alkalmazásának elveit a Házirend 7. fejezete sza-
bályozza. A fokozatosság elvét betartva alkalmazzuk a fegyelmező intézkedéseket. 
A fegyelmezetlenség súlyosságától függően átléphetjük a soron következő fegyelmezési 
fokozatot. 

 
- fegyelmi eljárás; 

A fegyelmi eljárás menetét részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezet 4. 
pontja tartalmazza. 

 
- rendőrségi feljelentés/bejelentés, amennyiben bűncselekmény megalapozott gyanúja 

merül fel, és a hozzá kapcsolódó büntethetőségi korhatár is teljesül (14 év, egyes sú-
lyos bűncselekmények esetében 12 év). 
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 A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy egyéb alkalma-
zott ellen irányuló, a tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cse-
lekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézke-
dések szabályozására irányul.  
 
- A feljelentést/bejelentést az intézményvezető teszi a cselekményt észlelő személy tájékoz-
tatása alapján.  
 
- A feljelentést az intézményvezető 24 órán belül teszi, miután a cselekmény tudomására 
jutott.  
 
- Előzetes konzultáció előzi meg a cselekményt észlelt személlyel, iskolavezetéssel, osztályfő-
nökkel, iskolarendőrrel, iskolaőrrel.  
 
- Rendelkezésre álló bizonyítékok átvétele, megőrzése és a vizsgálatot végző személynek 
történő átadása a cselekmény észlelése után.  
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2. számú melléklet  
 Csengetési rend 
 
 
 

Óra Becsengetés Kicsengetés 
1. 800 845 
2. 900 945 
3. 1005 1050 
4. 1100 1145 
5. 1155 1240 
6. 1250 1335 
7. 1340 1425 
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5. számú melléklet 
Engedély a tanuló távolmaradására 
 

IGAZOLÁS 
 

Intézmény neve: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
OM azonosító: ………………………………….. 
A fenti nevelési-oktatási intézmény képviselőjeként  igazolom, hogy ……………………………………. 
 ……………………………………………………………….. nevű (szül. idő:………………………………………………. 
anyja neve: ……………………………………………………..) ………………………….. évfolyamos tanulónk, 
…………………………………………………. napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról/az iskola által szervezett 
foglalkozásról jogszerűen van távol. 
A távolmaradás jogcíme: …………………………………………………………… 
 
Dátum: …………………………………………………………….. 
 
 

P. H. 
 
 

…………………………………………………… 
                                                                                                                          intézményvezető       
 
 
 

IGAZOLÁS 
 

Alulírott  ………………………………………………………………  mint a  ……………………………..……………………. 
nevű gyermek (szül. idő:………………………………………………. anyja neve: 
……………………………………………………..) szülője/törvényes  képviselője igazolom, hogy nevezett 
gyermek, aki a Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola (címe: 2142 Nagytarcsa, 
Múzeumkert utca 2-4.) …………………… évfolyamos tanulója, …………………………………. napo(ko)n 
az iskolai tanítási óráról/ az iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol. 
A távolmaradás oka: …………………………………………………………… 
 
Dátum: …………………………………………………………….. 
 
 

P. H. 
 
 

                                                                                                ………………………………………………………… 
                                                                                                gyermek szülője/törvényes képviselője 


