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1. A KALÁSZ SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJÉNEK JOGSZABÁLYI ALAPJAI: 

2011.évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

2013. évi CCXXXII. törvény A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

1999. évi XLII. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól 

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Az iskola Házirendje jogforrás értékű dokumentum, a Köznevelési törvény felhatalmazása 

alapján. A Házirend szabályainak megtartása biztosítja iskolánkban:  

 a közösségi élet zavartalan megszervezését,  

 a tanulók egymással való kapcsolatát,  

 az egyenlő bánásmód elvének érvényesülését,  

 a különleges gondozáshoz való jog érvényesülését,  

 az egyéni jogok érvényesülését.  

A Házirend rendelkezései az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott célok 

megvalósulását segítik elő.  

2.1. A Házirend célja, feladatai  

A Házirend állapítja meg 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.  

2.2. A Házirend hatálya  

Személyi hatálya:  

A Házirend előírásainak betartása kötelező az iskolába járó tanulóknak, az iskola 

pedagógusainak, valamennyi alkalmazottjának, gyermeke törvényes képviselőjeként eljáró 

szülőnek, valamint minden, az iskolával jogviszonyban lévő, illetve az iskola területén 

tartózkodó személynek.  

Területi hatálya:  

A Házirend érvényes az iskola területére, az iskolai élet különböző helyszínei közötti 

közlekedésre, az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program 

végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényekre.  

A Házirend az iskolával szerződésben álló és az iskola területét használó partnerekre, 

„külsősökre” is vonatkozik. 

2.3. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai  

A Házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó 

jóváhagyásával lép hatályba. A Szülői Munkaközösség (SZMK) és a Diákönkormányzat 

(DÖK) véleményezési jogot gyakorol. 

A Házirend visszavonásig érvényes. A Házirend felülvizsgálatára és esetleges módosítására a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerint kerül sor, de a módosítást ettől eltérő időpontban is 
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kezdeményezhetik az elfogadási eljárásban résztvevők.  

Az elfogadási eljárásban résztvevők jogorvoslattal, felülvizsgálati és felülbírálati kérelemmel 

élhetnek. 

2.4. A Házirend nyilvánossága  

A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az iskola 

alkalmazottainak, valamint az iskola területét használó külsős partnereknek) meg kell ismernie.  

A Házirend egy-egy példánya megtekinthető  

 az iskola nevelői szobájában,  

 az iskola igazgatójánál,  

 az iskola igazgatóhelyetteseinél,  

 a Diákönkormányzatot segítő nevelőnél,  

 az iskola honlapján.  

A szülőt beiratkozáskor tájékoztatjuk az iskola honlapján található dokumentumokról. 

Az osztályfőnökök tanév elején felhívják a szülők figyelmét, hogy a Házirend az iskola 

honlapján olvasható. A szülők az első szülői értekezleten aláírásukkal jelzik, hogy az iskola 

házirendjét megismerték és elfogadják. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán;  

 a szülőket szülői értekezleten.  

A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra vonatkozó szabályait minden tanév elején az 

osztályfőnököknek meg kell beszélniük a tanulókkal osztályfőnöki órán. 

3. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK, MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI 

RENDJE  

3.1. Működési, beiskolázási körzet  

A Kalász Suli Általános Iskola beiskolázási körzetét a fenntartó hatályos rendelete határozza 

meg. 

3.2. A tanulók felvétele, átvétele, a tanulói jogviszony kezdete  

Az iskola tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján 

történik. A szülő vagy gondviselő által kezdeményezett felvételről vagy átvételről az iskola 

intézményvezetője dönt az osztályfőnök véleményének ismeretében. Speciális esetekben a 

fenntartó hoz döntést a felvételről vagy átvételről. 

Az iskolai jogviszony létrejöttét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozza. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk minden 

jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező beiskolázási körzetben 

lakik életvitelszerűen. 

Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, először 

a német nemzetiségi nyelvet választó, majd a hátrányos helyzetű jelentkezőket veszi fel.  

A hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül 

először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt különleges 

helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  

 testvére iskolánk tanulója,  
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 munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében 

található, 

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

található. 

Mindezek után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha 

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

az iskola sorsolás útján dönt.  

A sorsolás lebonyolításának szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza.  

Az átvételről az iskola intézményvezetője az intézményvezető-helyettesek és a leendő 

osztályfőnök véleménye alapján dönt. Ennek meghozatalakor figyelembe veszi az 

osztálylétszámot, a fogadó osztályközösség tanulói összetételét, a jelentkező tanuló tanulmányi 

eredményét, a magatartás és a szorgalom értékelését, előzetes idegen nyelvi tanulmányait, 

sajátos nevelési igényét, ill. egyéni sajátos körülményeit. Az átvételi eljárás eredményéről a 

szülőt értesítjük. 

Más iskolából átvételkor a következő eljárások lehetségesek: 

• a szülővel, gondviselővel történő egyeztetést követően próbanapok kijelölése annak 

érdekében, hogy mind az iskola, mind a gyermek objektív képet alkothasson a 

változtatás szükségéről; 

• indokolt esetben osztályozó vizsga letétele, 

• türelmi idő kijelölése felzárkózásra,  

• évfolyamugrás osztályozó vizsga letételével, 

• nemzetiségi nyelvi csoportba sorolás, ha a tanuló sikeres különbözeti vizsgát tett, 

vagy ha német nemzetiségi nyelvet tanult. 

Az első osztályosok a tanulói jogviszonyhoz kötött, jogszabályban meghatározott jogaikat 

tanulmányaik megkezdésekor érvényesíthetik. A tanulói jogok gyakorlása a tanév 

megkezdéséhez kötődik abban az esetben is, ha a tanuló átvételére a nyári szünidőben kerül sor. 

Év közben iskolánkba iratkozó tanuló jogait a beiratkozás napjától érvényesítheti.  

Csoportba sorolás a tanulók felvételénél: 

A tanulócsoportok kialakítása során törekszünk megfelelő fiú-lány, illetve a Pedagógiai 

Szakszolgálat javaslata alapján fejlesztésre szoruló tanulók osztályok közötti megfelelő 

arányának kialakítására. 

Az első osztályba beiratkozó tanulók jelentkezhetnek általános tantervű csoportba és 

nemzetiségi német nyelvet tanuló csoportba. A csoportokból heterogén osztályokat szervezünk. 

3.3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje  

A tanulói jogviszony megszűnéséről a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

rendelkezik.  

Megszűnik a tanulói jogviszony  

 ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,  

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának 

napján,  

 ha tanuló elérte a tanköteles kor végét.  

4. TÁJÉKOZTATÁS, INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS 

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

 az iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan, 
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 valamint az iskola honlapján elérhető bejegyzések tájékoztatják.  

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőivel.  

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

 az intézményvezető a szülői munkaközösség választmányi ülésén minden tanév elején,  

 az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein,  

 valamint az iskola honlapján elérhető bejegyzések tájékoztatják. 

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

írásban:  

 e-ellenőrzőn keresztül,  

szóban:  

 a szülői értekezleteken,  

 a nevelők fogadó óráin,  

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,  

 egyedi esetben előzetesen egyeztetett időpontban,  

 szükség esetén családlátogatásokon.  

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

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

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, 

nevelőivel.  

Az elektronikus napló használatának bevezetése után a szülők az interneten keresztül az iskola 

által kiosztott felhasználónév és jelszó segítségével tekinthetik meg a gyermekükkel 

kapcsolatos információkat. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy 

nem tudja használni az e-ellenőrzőt, az osztályfőnök havonta a tanulóval, kinyomtatott 

formában, eljuttatja a szülőknek a tantárgyi értékeléseket, egyéb bejegyzéseket. 

5. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK  

5.1. A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelességeit és jogait a 2011.évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről 46.§-a 

szabályozza.  

Ezeken kívül minden tanulónknak joga, hogy  

 a témazáró dolgozatok időpontját legalább egy héttel korábban megtudja, 

 egy tanítási napon legfeljebb két tantárgyból írjon témazáró dolgozatot, 

 szóbeli feleletének minősítését legkésőbb a tanítási óra végéig megtudja, 

 kijavított, értékelt dolgozatát (írásbeli feleletét, röpdolgozatát) 10 munkanapon belül 

megkapja, 

 amennyiben a kijavított dolgozatot határidőn túl kapja meg, dönthessen a jegy 

elfogadásáról, 

 munkájáról, magaviseletéről tanáraitól érdemi értékelést kapjon, 

 osztálytársai magatartásáról, szorgalmáról véleményt mondjon, 

 kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért, 

versenyeredményéért elismerésben részesüljön, 

 személyes problémáival osztályfőnökéhez, tanárához, igazgatójához, az 

iskolapszichológushoz fordulhasson. 

A témazáró dolgozatok íratásának egyeztetése úgy történik, hogy a szaktanár az e-naplóban 

jelzi a dolgozatírás tényét a megfelelő naphoz. 
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A témazárókat a szülők a fogadóórákon, vagy előre egyeztetett időpontban tekinthetik meg. 

A törvényben foglaltakon kívül minden tanulónknak kötelessége, hogy:  

 részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, 

 képességeinek megfelelően, a tőle elvárható legjobb színvonalon eleget tegyen 

tanulmányi kötelezettségeinek, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással együttműködjön tanáraival, 

osztálytársaival;  

 mások jogait - különösen tanulótársai tanuláshoz való jogát - tiszteletben tartsa, 

 betartsa az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendjét, a munkavédelmi óvó-

védő szabályokat, 

 az iskola belső életét meghatározó hagyományokat tisztelje, viselkedésével, 

megjelenésével igazodjon az iskolában elfogadott közösségi normákhoz: életkornak, 

alkalomnak, jó ízlésnek megfelelő öltözék, hajviselet, 

 az iskola a tanuló „munkahelye”, ezért elvárjuk a diákoktól az életkornak megfelelő, 

ízléses megjelenést. Amennyiben egy tanuló megjelenése ezen kritériumnak nem felel 

meg, az osztályfőnök jelzésének eleget kell tenni. 

 az iskolai ünnepélyeken fehér ingben/blúzban, sötét nadrágban/szoknyában jelenjen 

meg, 

 az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa; a felnőtt dolgozók utasításait betartsa, 

 betartsa az iskolai munkarendet.  

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

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet tartson 

és hagyjon. 

Alsó tagozaton tanuló diákok részére időjárástól függően a váltócipő használata kötelező. 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával 

megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell működniük. 

5.2. A hetes kötelessége 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  

A hetesek feladatai:  

– gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, 

tiszta tanári asztal és szék stb., az órát tartó nevelő utasításai szerint);  

– gondoskodnak arról, hogy a tanterem ajtaja a szünetekben nyitva legyen; 

– a szünetekben a termet kiszellőztetik;  

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

– ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az iskola vezetését;  

– a tanítás végén bezárnak minden ablakot, és lekapcsolják a lámpákat. 

5.3. A Diákönkormányzat jogainak gyakorlása, részvétele az iskolai 

döntéshozatalban  

Iskolánkban a tanulók jogszabályban meghatározottak szerint vehetnek részt az intézményi 

döntési folyamatban. A diákönkormányzatunk (DÖK) a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

alapján működik, biztosítjuk a tanulói szervezet rendeltetésszerű és folyamatos működését.  

A tanulók, képviseletükre diákönkormányzatot hoznak létre, polgármestert választanak, aki 
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képviseli az egész diákságot.  

A diákönkormányzat munkáját a segítő nevelő koordinálja, akit a diákönkormányzat 

véleményének kikérésével az intézményvezető bíz meg a feladattal.  

A diákokat (5-8. évfolyamon) osztályonként 2-2 fő képviseli a diákönkormányzat ülésén. A 

képviselőket évente újraválasztják a diákok az osztályfőnök segítségével. A 4. évfolyamosok 

osztályonként 2-2 „megfigyelő” képviselőt küldhetnek a DÖK gyűlésre.  

A tanulók véleményüket – minden, őket érintő kérdésben - a diákönkormányzat képviselőin 

keresztül juttatják el a diákönkormányzat polgármesteréhez és a segítő tanárhoz, akik a 

véleményt továbbítják az intézményvezető felé.  

A diákönkormányzat saját kialakított rendje, illetve szervezeti és működési szabályzata szerint 

működik. A diákönkormányzatnak joga van a diákságot képviselni minden, a tanulókat érintő 

kérdésben. A diákönkormányzat a hatályos jogszabályok szerint véleményezési jogokat 

gyakorol. 

Évente legalább egy alkalommal diákgyűlést kell tartani. A gyűlésen jelen vannak a felső 

tagozatos tanulók, az iskolavezetés és a nevelőtestület tagjai, illetve a diákok által meghívott, 

az iskolai élettel kapcsolatban álló személyek.  

5.4. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége  

A szülői szervezetnek (közösségnek) a köznevelésről szóló törvényben biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább 

az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.  

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. A tanulók, a 

tanulóközösségek és a diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el.  

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. 

5.5. Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása  

A tanulók joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítsanak 

(személyesen, vagy képviselőik útján) az iskolai élet minden kérdéséről, az őket nevelő-oktató 

pedagógus munkájáról. 

A tanulói vélemény-nyilvánítási jog gyakorlását a diákönkormányzati fórumok (közgyűlés, 

képviselőtestületi ülés) biztosítják. A diákönkormányzat éves munkatervében rögzíti, hogy az 

adott tanévben milyen véleménynyilvánítási lehetőséget (panaszláda, suli lap, fórum stb.) 

biztosít a rendszeresen működő fórumain kívül.  

Sürgős intézkedést igénylő panasz esetében haladéktalanul tájékoztatja az intézményvezetőt.  

Az iskola diákönkormányzatának polgármestere a tanulók nagyobb közösségét érintő panaszok 

esetében közvetlenül is megkeresheti az intézményvezetőt, személyesen vagy írásban. 

Írásban történő megkeresés esetén az intézményvezető 15 napon belül érdemi választ ad a 

megkeresőnek.  

Az egyes osztályok képviselői osztályukat érintő kérdésekben panasszal elsődlegesen 

osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 

Az iskola bármely tanulójának joga van személyesen is megkeresni panasz vagy sérelem esetén 

az intézményvezetőt egyeztetett időpontban. 

A tanulók egyéni problémáikkal szaktanárukhoz, osztályfőnökükhöz bármikor 



9 

 

közvetlenül fordulhatnak.  

6. A TANULÓK JUTALMAZÁSA  

1. Az iskola jutalomban részesítheti azt a tanulót, aki képességeihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

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

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

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez.  

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

 szaktanári, tanítói dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

A dicséretet írásba kell foglalni (e-napló), és azt a szülő tudomására kell hozni.  

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végző tanulók a tanév végén a nevelőtestület javaslatára: 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.  

4. Az átlagon felüli, kimagasló tantárgyi teljesítményt a tantárgyi dicsérettel ismerheti el. 

A tanuló bizonyítványába a „ … tantárgyból dicséretben részesült” bejegyzés kerül.  

5. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehet át.  

6. A házi versenyek (tanulmányi, művészeti, sport stb.) I-III. helyezettjei osztályfőnöki 

írásbeli dicséretet kaphatnak, a körzeti versenyre továbbjutó tanulók jeles érdemjegyet.  

7. Az iskolai, körzeti, megyei, országos versenyeken kiemelkedő helyezést elérők 

oklevelet kaphatnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át, és igazgatói írásbeli 

dicséretben is részesülnek.  

8. Az évközben megrendezett házi versenyek, sportversenyek díjazottjai a verseny után, a 

nevelőtestület által meghatározott időben a tanulóközösség előtt veszik át jutalmukat.  

9. A ballagáson a 8. osztályosok közül a tantestület szavazatai alapján „A FELSŐ 

TAGOZAT KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓJA” „A FELSŐ 

TAGOZAT BÜSZKESÉGE” kitüntetést adjuk át, oklevél és értékes könyvjutalom 

kíséretében. A kitüntetést az a tanuló kaphatja, aki kiemelkedő tanulmányi és 

sportteljesítménye mellett a közösségi életben is aktív szerepet vállalt, illetve e három 

feltétel valamelyikének, vagy több feltételnek együtt kiemelkedő módon megfelelt. Ezt 

a kitüntetést az iskolai alapítvány hozta létre és finanszírozza. Ha a feltételek úgy adják, 

a díj megosztható. 

10. "AZ ALSÓ TAGOZAT KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓJA" 

„AZ ALSÓ TAGOZAT BÜSZKESÉGE” kitüntetést az alsós munkaközösségek 

adományozzák, munkaközösségi döntés alapján a 4. évfolyamon.  
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7. A TANULÓK FEGYELMEZÉSE  

7.1. Fegyelmező intézkedések formái 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói 

Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedésben lehet 

részesíteni.  

Az iskolai fegyelmező intézkedés formái: 

– tanítói, szaktanári figyelmeztetés, 

– tanítói, szaktanári intés, 

– tanítói, szaktanári megrovás, 

– osztályfőnöki figyelmeztetés, 

– osztályfőnöki intés, 

– osztályfőnöki megrovás, 

– igazgatói figyelmeztetés, 

– igazgatói intés, 

– igazgatói megrovás, 

– nevelőtestületi megrovás, 

– fegyelmi eljárás. 

Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a fegyelmező intézkedési fokozatok betartásától el 

kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás”-ban kell részesíteni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 a durva agresszió, a másik tanuló megverése, durva bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői, alkalmazottai és a tanulótársak emberi méltóságának megsértése; 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a köznevelési törvényben 

előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az 

intézményvezető vagy a nevelőtestület dönt.  

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

A fegyelmi büntetés lehet:  

a) megrovás;  

b) szigorú megrovás;  

c) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.  

A c) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola vezetője a 

tanuló átvételéről a másik iskola vezetőjével megállapodott.  

A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló életkorát, értelmi 

fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A 

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

SZMK és a diákönkormányzat kezdeményezheti, hogy a fegyelmi eljárás előtt közösen 

egyeztető eljárást folytassanak le az ügyben. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegő és a 

sértett közötti megállapodás létrehozása. A fegyelmi eljárás alá vont tanulót (kiskorú esetén a 

gondviselőt) az igazgató értesíti az egyeztető eljárás lehetőségéről.  
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A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, 

hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt 

kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A 

tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a 

fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárás során a tanulót a 

szülő, illetőleg más megbízott is képviselheti. A fegyelmi tárgyalást akkor is meg lehet tartani, 

ha a tanuló, illetve a szülő vagy a megbízott ismételt, szabályszerű értesítés ellenére sem jelent 

meg. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a tanuló vagy a szülő kezdeményezésére a fegyelmi 

eljárást meg kell indítani és le kell folytatni.  

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha 

a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végződött 

felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidő a jogerős határozat közlésétől számít.  

7.2. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 

köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy 

azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei 

és az alkalmazandó intézkedések 

KEREKASZTAL-PROGRAM 

Három fontos mondat jelenik meg minden osztályban, amelyek a sikeres, közös munkát, az 

iskolai közösség összetartozását hivatottak erősíteni: 

Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 

Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 

Mások jogait tiszteletben tartom. 

Ez a három mondat mintegy útmutató jelenik meg, s figyelmeztet mindenkit – tanulót, tanárt 

egyaránt –, hogy miért vagyunk az iskolában: tanulni, tanítani. 

Ez csak zavartalan körülmények között, egymást tisztelve valósulhat meg. A tisztelet 

mindenkinek kijár. 

Amennyiben ez sérül, úgy a tarthatatlan helyzeten lehetőség van változtatni a következők 

szerint: 

1. A tanár figyelmezteti a diákot helytelen viselkedésére, felhívja a figyelmét a falon 

látható szabályokra /a diáknak így lehetősége van változtatni a viselkedésén/. 

2. Ha a diák nem változtat a viselkedésén, s az órai munkát nem lehet folytatni, akkor a 

tanár az osztályterem elhagyására szólítja fel. 

3.  A tanár az információs lapra /az információs lapokat a tanári asztalok fiókjaiban lehet 

megtalálni/ feljegyzi a diák távozásának okát, idejét. 

4. A tanár felküldi a diákot a tanáriba (illetve az iskolatitkárságra), ha az zavarja, s 

ellehetetleníti az órai munkát. Itt megtalálja a kerekasztalért felelős tanárt. Az 

információs lappal érkezik, amin látható az óráról való távozásának indoka.  

5. A kerekasztalnál (második emeleti előtér kerek asztalánál) a rendbontó diák ügyeletes 

tanár felügyelete mellett átgondolja az órán történteket, erről feljegyzést készít, mit és 

hogyan változtatna magatartásán, hogy a korábbi helyzet ne ismétlődjön meg. Az órára 
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nem mehet vissza, annak anyagát köteles aznap délután, az órái után, a szaktanár által 

kijelölt időpontban bepótolni. Az elmulasztott óra anyaga számonkérhető akár már a 

következő szakórán. 

6. A gyermeket kiküldő tanár szünetben értesíti telefonon a szülőket a tanuló délutáni 

kötelezettségéről, és annak okáról. Ha esetleg a szülőknél ellenállásba ütközik, kéri az 

intézményvezető segítségét. Jelzi a vezetőségnek a kiküldést. 

7. A tanuló a tanórák, vagy ha tanulószobás, akkor a tanulószoba után jelentkezik a 

szaktanárnál a tanáriban, vagy ha a szaktanár ebben az időben nem tudja a gyermek 

felügyeletét ellátni, az iskolavezetésnél. /A szaktanár ezt egyezteti a vezetőséggel a 

kiküldést követően./ 

8. A tanuló a felügyelet alatt önállóan pótolja az óra anyagát; a szaktanár, ill. a vezetőség 

valamelyik tagja csak a felügyeletét biztosítja. 

Kiküldés utáni pótlások: 

A „Kerekasztal” alkalmazásakor a diák csak akkor kap az adott órára órai munkáért egyest, ha 

az óra anyagát, ill. a feladott házi feladatot nem pótolja/készíti el a következő szakórára. /Ezt a 

szaktanár ellenőrzi./ 

Fontos, hogy tudjuk, ez a program nem ellenünk, hanem értünk van!  

Értünk, a közösségünkért, a közös munkáért! 

Ha több alkalommal küldik ki a tanulót óráról, akkor a következőképpen járunk el:  

Három alkalom után: behívjuk a szülőt, aki visszajelzést kap az információs lapokon szereplő 

magatartásproblémákról. Jelezzük a szülőnek az elmarasztalások fokozatait. A tanuló 

magatartásának havi értékelésekor is figyelembe vesszük. 

Öt alkalom után: a tanuló igazgatói intőt kap. Esetmegbeszélést hívunk össze, melyen részt vesz 

az iskolai szociális segítő szakember, aki felveszi a családdal a kapcsolatot. (Három alkalommal 

találkozik a családdal: háttér, lehetséges okok felderítése, ha súlyosabb problémát talál, 

továbbküldi az esetet a családsegítő felé.) 

Hét alkalom után: a tanuló igazgatói rovót kap, és ismételten behívjuk a szülőt. 

Tíz alkalom után: a tanulót nevelőtestületi megrovásban részesítjük. 

Huszadik alkalmat követően: fegyelmi eljárást indítunk. 

Pedagógiai szempontból fontosnak tartjuk, hogy tanáraink vegyék észre a pozitív változásokat 

is a tanuló magatartásában, viselkedésében, és adjanak visszajelzést a tanulónak, az 

osztályfőnöknek, az intézményvezetőnek és a szülőnek is. 

8. A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

8.1. Távolmaradás 

A tanítási órák utáni, 16 óráig tartó foglalkozások alól (napközi, tanulószoba) a tanuló csak a 

szülő írásbeli kérelmére kaphat felmentést.  

8.2. Késés 

Ha a tanuló a tanítási óra kezdetére nem ér be a tanterembe: késik. Az órát tartó pedagógus a 
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késés tényét, idejét az elektronikus naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések 

összeadódnak. Amennyiben a késések elérik a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő 

hiányzásnak minősülnek. A késés igazolt vagy igazolatlan voltát az osztályfőnök bírálja el. Ha 

a tanuló az óra kezdetét jelző csengőszó után érkezik, minden alkalommal köteles bemenni a 

tanítási órára. Sorozatos késés esetén az osztályfőnök kötelessége értesíteni a szülőt. 

Amennyiben a tanuló a szülői értesítést követően is sorozatosan késik, a következő írásbeli 

elmarasztaló fokozatot kell kapnia. 

8.3. Hiányzás 

Tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokról, az iskola rendezvényeiről, tanítás nélküli 

munkanapokról csak indokolt esetben (betegség, családi vagy rendkívüli ok) lehet hiányozni. 

A hiányzás okáról a szülőnek - írásban, telefonon vagy üzenet formájában - már az első 

napon értesíteni kell az osztályfőnököt, ha őt nem éri el, az iskola titkárságát.  

8.4. A mulasztások igazolásának rendje 

Ha a mulasztást a tanuló 5 napon belül nem igazolja, a távolmaradás igazolatlannak tekintendő. 

Elfogadható igazolások:  

− szülői igazolás félévente 5 tanítási napra fogadható el, 

− orvosi igazolás,  

− egyéb hivatalos igazolás (idézés, közlekedési késés, versenyeken való részvétel, 

hivatalos kikérés, diákcsere-program stb.) 

A hosszabb időtartamú távolmaradáshoz előzetes szülői kérelem után az osztályfőnök 

javaslatára az intézményvezető adhat engedélyt (családi üdülés stb.). 

Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök a jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a:  

− 10 tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola értesíti a szülő mellett az illetékes 

gyámhatóságot, és a gyermekjóléti szolgálatot.  

− 30 órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, 

továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot. 

− 50 órát, az iskola haladéktalanul értesíti a gyámhatóságot. 

Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 

órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási 

év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha 

a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

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

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett 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. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51. 

§ (3), (7), (8) bekezdés)  
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9. A TANESZKÖZÖKRE, FELSZERELÉSEKRE, TÁRGYAKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

A tanulók megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Testnevelésórákon 

csak tornafelszerelésben lehet részt venni (sportcipő, tornanadrág, fehér póló).  

A tanulók kötelesek az iskola felszereléseit, eszközeit, a pedagógus utasításának megfelelően 

használni.  

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak 

akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás 

kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem 

szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre, amennyiben az órát zavarja. 

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

összegű pénzt, díjat a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges 

esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók 

kötelesek leadni megőrzésre a tanári szobába. A mobiltelefonjaikat a tanulók tanítás, tanulás 

idején csak engedéllyel használhatják, multimédiás funkcióit csak a személyiséghez fűződő jog, 

az emberi méltóság megsértése nélkül lehet alkalmazni!  

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

nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles azt átadni a nevelőnek 

megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal ezt a tárgyat a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban a nevelő csak a szülőnek adja át.  

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják.  

Ha valamely tantermet több osztály is használ (bontott óra), a tanulók felszerelésüket 

táskájukba helyezzék el, padjukat hagyják üresen. Bontott órán a tanterem szaktanteremként 

funkcionál, a vagyonvédelemért a szaktanár felelős.  

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása (az iskola tulajdonát képező 

infokommunikációs eszközök tekintetében is) esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembevételével az intézmény vezetője határozza meg. 

10. AZ ISKOLAI NEVELŐ – OKTATÓ MUNKA SZABÁLYAI  

10.1. A tanulmányok alatti vizsgák  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján: 

A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok 

64. § 

(1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 

felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.  

(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha…  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,  

d) a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.  
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(3) Egy osztályozó vizsga - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel - egy adott 

tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év 

lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.  

(5) Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja.  

Iskolánkban a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie német nemzetiségi nyelvből valamint 

német népismeretből abban az esetben, ha nem heti 5 plusz 1 órában tanulta ezeket a 

tantárgyakat korábban, és csatlakozni szeretne a német nemzetiségi nyelvoktatáshoz. 

(6) A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapon, ha a vizsgáról 

neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel 

eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a 

vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető 

vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti, hogy 

a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. 

A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. 

(7) Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,  

• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

(8) A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 

15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel osztályozó vizsga 

esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, javítóvizsga esetén a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor) közölni kell. 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-73.§ -aiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

  Belső vizsgák 

Irodalom és matematika tantárgyakból tett vizsgák rendje 

Hagyományaink szerint a 7. évfolyamos tanulóink irodalom és matematika tantárgyakból belső 

vizsgát tesznek a tanév végén. A helyi vizsgák időpontját az éves munkaterv tartalmazza. 

A vizsgák célja: 

– A tanulók legyenek képesek rendszerezni a felső tagozat során megszerzett 

ismereteiket. 

– Az órákon elsajátított tananyagot képesek legyenek önálló anyaggyűjtéssel 

kiegészíteni. 

– Az ily módon összegyűjtött információt rendszerezzék tételek formájában, és 

ezeket külön füzetbe dolgozzák ki a vizsgára. 

– A tantárgyi vizsga célja továbbá a középiskolai felvételire való felkészítés, a 

vizsgahelyzetben való szereplés elsajátítása illetve a tanulók szóbeli 

kifejezőkészségének fejlesztése.  
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A vizsgák lebonyolításának menete: 

– A tanév során megkapott tételcímek alapján a diákok kidolgozzák a vizsga anyagát, 

melyeket a szaktanár a tanév során legalább egyszer beszed és ellenőriz, majd 

kiegészítéseivel ellátja. 

– A tantárgyi vizsgát a tanév végén május vagy június hónapban tartjuk meg. 

– A vizsga napján megjelent tanulók a megadott tételekből kettőt húzhatnak, és a 

számukra kedvezőbb témából írásban felkészülnek. Magyar irodalom tételhez a 

kapcsolódó irodalmi szemelvényeket segítségül megkapják, matematikához pedig 

a tétel kifejtéséhez szükséges (sík és térmértani) segédeszközöket. 

– A felkészülés után a tanulók a szaktanár és legalább még egy tanár jelenlétében 

adnak számot tudásukról. 

– A vizsgát követően a tanulók osztályzatot kapnak feleletükre, mely 200%-osan 

súlyozva kerül be a naplóba. 

– A tételhúzás előtt a vizsgázó köteles bemutatni tételfüzetét, amelyben minden tételt 

részletesen kidolgozott. 

– Tételfüzetük színvonalas kidolgozását szintén osztályzattal értékelhetjük. 

– Ha a vizsgázó a húzott tételekből teljes tájékozatlanságot árul el, a vizsgáztató egy 

másik alkalommal póttételt húzathat vele. 

A tanulási nehézséggel küzdő vizsgázónak: 

– kevesebb, a szaktanár által kijelölt tételeket kell kidolgoznia (szaktanára és 

fejlesztőpedagógusa segítségével), 

– a felkészülési idejét meg lehet növelni, 

– engedélyezni lehet, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 

Matematikából és magyar irodalomból a 8. évfolyamon csoportos projekt-vizsgát tesznek a 

tanulók. 

A témaválasztás a szaktanár irányítása mellett kerül kialakításra. 

A téma feldolgozása sokféle módon történhet,  

– akár a hagyományos órakeretben,  

– akár az iskola időkeretén túl.  

A termék, a produktum összeállítása a munka befejező fázisainak egyike. Lehet 

– prezentáció, 

– kiállítás,  

– kiadvány,  

– iskolaújság,  

– könyv,  

– videó készítés, stb. 

A produktum bemutatásával kezdődik a projektmunka értékelő fázisa, ahol fontos az 

önértékelés, egymás munkájának pozitív szemléletű mérése, szükség esetén a produktum 

korrigálása. 

Német nemzetiségi nyelv és irodalomból tett vizsgák rendje 

A 4. évfolyamos tanulóink vizsga követelményei: 

 Szóbeli vizsga, melynek célja az alsó tagozaton szerzett szókincs, egyszerű nyelvtani 

szabályok alkalmazása. A témák a tanult tananyagot tartalmazzák, ezeket a szaktanár 

segítségével a tanulók dolgozzák ki. 

A 6. évfolyamos tanulói vizsga: 

 Lehetőség A2 junior nyelvvizsgára. A vizsgára való felkészítést és a vizsgáztatás 

adminisztrációját iskolánk szervezi. 
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A 7. évfolyamon a szaktanár által megadott témakörökből szóbeli vizsgát tesznek a tanulók. 

A 8. évfolyamos tanulói vizsga: 

 Lehetőség a német állam által támogatott B1 nyelvvizsgára. A vizsgára való felkészítést 

és a vizsgáztatás adminisztrációját iskolánk szervezi. 

10.2. A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai  

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése 

céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel 

rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola 

valamennyi 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. 

Ezen időszak alatt 

 a tanuló mentesül a kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvétel alól; 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel; 

 a sajátos nevelési igényére (SNI) tekintettel egyéni munkarendű tanuló, vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), erre tekintettel 

egyéni munkarendű tanuló iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges 

pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola köteles 

gondoskodni; 

 a tartós betegségre tekintettel egyéni munkarendben tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról az iskola köteles gondoskodni; 

 a tanuló az intézményvezető előzetes engedélyével részt vehet a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon; 

 a tanuló kérelemre, az intézményvezető engedélyével felvehető a napközibe és a 

tanulószobai foglalkozásokra; 

 az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell 

értékelni, de félévi és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában 

osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi tantárgyból az iskola pedagógiai 

programjában foglaltak szerint; 

 a külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi 

minősítés az intézményvezető döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az 

év végén ad számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik 

meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, 

a következő félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

Az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása az Oktatási Hivatal 

joga és kötelessége. 

A tanuló szakértői vizsgálat alapján az érvényes szabályozásnak, szakértői véleménynek 

megfelelően mentesítendő az adott tantárgyak vagy egyes tantárgyrészek értékelése, minősítése 

alól. A felmentés tényét vagy a javasolt minősítés alkalmazását az intézményvezető 

határozatban rögzíti, melynek egy példányát megküldi a szülőnek (gondviselőnek), másik 

példányát az iskola irattárába helyezi. A felmentés idejét és tárgyát az elektronikus napló 

megfelelő rovatába az iskola bejegyzi.  
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10.3. A tantárgyválasztás és módosítás szabályai  

Iskolánkban a német nemzetiségi nyelv választható tantárgy. Választása esetén a tanulók heti 

óraszáma magasabb az általános tanterv szerint tanulókénál. A jelentkezés a szülő részéről 

nyilatkozat formájában, formanyomtatványon történik a beiratkozáskor, illetve a tanuló más 

intézményből történő átvételekor. 

A német nemzetiségi nyelvet tanulók 4. osztálytól idegen nyelvként tanulják az angolt. 

Minden tanulónk számára kötelezően választható az etika/hit- és erkölcstan tantárgy. Ezeken a 

tanítási órákon a tanuló köteles a tanítási év végéig részt venni. 

A beiratkozó elsős tanulók kivételével a tanulók szülei minden év május 20-ig a választható 

tantárgyakkal kapcsolatosan jelezhetik változtatási igényüket. 

11. AZ ISKOLA MUNKARENDJE  

11.1. Az iskola működési rendje  

Az iskola, tanítási napokon reggel 7.00 órától 20.00 óráig van nyitva. Ezen belül a tanulók 

felügyeletét 7.00 órától – 17.00 óráig biztosítjuk. Az iskolai helyszínű, de nem iskola által 

szervezett foglalkozásokon részt vevő tanulók felügyeletéről a szervező gondoskodik.  

A tanítási szünetekben (őszi, téli, tavaszi, nyári) a fenntartó tankerület utasítása szerint irodai 

ügyeletet tartunk, az ügyeleti rendet kifüggesztjük az iskola bejáratánál, valamint 

nyilvánosságra hozzuk az iskola honlapján.  

A tanulóknak 7:45-re kell megérkezniük az iskolába. A kerékpárral, rollerrel stb. érkezők 

járműveiket a kijelölt tárolóban lezárva helyezhetik el. Szünetekben ezek használata tilos. Jó 

idő esetén a diákok 7:30-tól 7:45-ig az udvaron tartózkodnak, majd sorakozást követően innen 

vonulnak az osztálytermekbe. Rossz idő esetén a folyosón gyülekeznek, majd 7:45-kor mennek 

az osztálytermekbe. A tanítás kezdete előtt a tanulók az osztálytermekben tartózkodnak, a büfét 

az órakezdés előtti jelző csengetésig vehetik igénybe. Az alsó tagozatosok az iskolába 

érkezéskor használhatják a büfét, az órák közötti szünetekben nem. 

A tanulók tanítási időben csak tanári felügyelettel hagyhatják el az iskola épületét. 

A szülők gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérhetik. Kivételt képez ez alól szeptember 

első két hete az első évfolyamosok számára, amikor a szülők bekísérhetik a gyermeküket az 

osztályteremig.  

Indokolt esetben a szülő a tanítás kezdete előtt megkeresheti a pedagógust, de 7:45-kor köteles 

elhagyni az iskola területét (kivéve, ha hivatalos ügyeket intéz a titkárságon, gazdasági 

irodában). A tanítás és a gyermekek védelme érdekében az iskola bejáratait (a főbejáratot 

kivéve) 7:45-től zárva tartjuk.  

A főbejáratnál napközben portaszolgálat működik. A diákok és az iskolai dolgozók kivételével 

az iskolába belépés csak a portán történő írásbeli bejelentkezés után lehetséges. 

Az alsó tagozatos gyermekek szülei írásban jelzik a pedagógusoknak az első tanítási nap, hogy 

mikor jönnek a tanév során a gyermekükért vagy gyermekük önállóan mikor mehet haza. 

Hazamenni a tanítási órák után 14 óráig, és a napközi után 16:00 órakor, illetve az ügyeleti 

időben van lehetőség. A pedagógus felszólítására 14 óráig a gyermekek a portához önállóan 

mennek (kivéve 1. osztály), 16 órakor a tanító kiviszi a gyermekeket a főbejáraton, ahol a szülők 

várakoznak. 

16 óra után az alsós tanulók az összevont délutáni foglalkozás termében tartózkodnak, a saját 

terembe ekkor már nincs lehetőség bemenni.  
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A napközis, tanulószobai foglalkozások a tanítási órák végéhez igazodva kezdődnek.  

Napközi otthon, tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, az iskolában 

tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik-

nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon, ha az 

előzetes igényfelmérés indokolja (nem megoldható a gyermek otthoni felügyelete), összevont 

napközis csoport üzemel. 

11.2. Csengetési rend  

 1. óra  8.00- 8.45  

 2. óra  9.00- 9.45  

 3. óra  10.00-10.45  

 4. óra  11.00-11.45  

 5. óra  12.00-12.45 

 ebédszünet 12:45-13:05 

 6. óra  13.05-13.50  

 7. óra  14.00-14.45 

Amennyiben óraszervezési okok miatt szükséges a 0. tanóra, az 7:15-től 7:50-ig tart. 

Az órákra való becsengetés előtt 2 perccel jelző csengetés van. A tanulóknak ekkor kell 

bemenniük a tantermeikbe. 

11.3. Napirend  

A tanórák előtt a szükséges felszereléseket elő kell készíteni. Az utolsó tanóra, illetve 

foglalkozás után a tanulóknak el kell hagyni az iskola épületét. Várakozásra indokolt esetben a 

tanulószobásokhoz, napközis csoportokhoz csatlakozva van lehetőség, hogy felnőtt felügyelete 

biztosítva legyen.  

A tanítási órákról a tanuló csak indokolt esetben mehet el: előzetes írásbeli szülői kérésre és az 

osztályfőnök vagy intézményvezető engedélyével. (Egyéb, váratlan esetben a szülő az 

iskolatitkárt hívhatja az iskola telefonszámán.) 

11.4. Tanórán kívüli foglalkozások  

A hatályos jogszabályoknak megfelelően minden tanulónak az iskola biztosítja a napközit és 

tanulószobát 16 óráig. A napközis foglalkozás és a tanulószoba alól a szülő írásban 

kérvényezheti gyermeke felmentését. A felmentésről az intézményvezető dönt. Az igényeket 

az előző tanév májusában felmérjük.  

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

foglalkozásokat szervezi:  

Tehetséggondozó foglalkozások, szakkörök 

Az egyéni és társas képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

biztosítják. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Ezekre jelentkezni 

szeptember 15-ig kell. A jelentkezés egy tanévre szól. A tanulónak távolmaradását igazolni 

kell. 
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Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók fejlesztését 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.  

Felzárkóztató foglalkoztatások, korrepetálások 

Az egyéni és kiscsoportos megsegítésre szoruló diákok felzárkóztatását segítik. Szaktanári, 

tanítói javaslatra a részvétel kötelezővé tehető. 

Fejlesztő foglalkozások 

A szakvélemények javaslatában szereplő fejlesztő foglalkozásokon a fejlesztővel egyeztetett 

időpontban a tanuló részvétele kötelező (SNI, BTMN). Ez alól felmentést csak a szülő írásbeli 

kérelmére az intézményvezető adhat.  

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 programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős 

rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.  

Az iskolai könyvtár 

Meghatározott nyitvatartási időben áll a tanulók rendelkezésére. A könyvtár szolgáltatásait az 

iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás 

minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. Az iskolai könyvtár tulajdonában 

lévő könyvek gondatlan vagy szándékos károkozásáért a kölcsönző személynek vagy tanuló 

esetén a szülőnek, gondviselőnek kártérítési felelőssége van. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek órarendi foglalkozásokon kívüli használata 

A tanulóknak az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetőségük van arra, 

hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) 

tanári felügyelet mellett használják.  

Diákkörök 

Az iskolában a tanulók igényeik és érdeklődésük szerint, tehetségük gondozására, közös 

tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre.  

11.5. Az iskolai rendezvények, ünnepek  

A kötelező iskolai ünnepélyeket az éves munkaterv tartalmazza. Megszervezésük a felelős 

pedagógus és az általa választott diákcsoport feladata.  

Az iskolai ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának kötelező a 

megjelenés. Ez alól lelkiismereti okok miatt felmentést adhat az osztályfőnök.  

Az ünnepélyeken és rendezvényeken az elvárt tanulói magatartás: kulturált viselkedés, a másik 

ember felkészülésére, munkájára való odafigyelés, annak megbecsülése. 

Az iskolai ünnepélyeken a tanulók és pedagógusok ünnepi öltözetben jelennek meg:  

– lányok: sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz, 

– fiúk: sötét nadrág és fehér ing.  

Az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola területén, valamint az 

iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon a tanulók udvarias, másokra is odafigyelő, 

kulturált viselkedésükkel, rendezett megjelenésükkel az intézmény jó hírnevét kötelesek 
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erősíteni.  

Az iskolai rendezvényeken készült fotók, videók, melyek a rendezvény céljának megörökítését, 

népszerűsítését szolgálják, az iskola honlapján, valamint nyomtatott és digitális felületeken 

megjelenhetnek. Ez nem vonatkozik azokra a diákokra, akik gyámság alatt vannak, vagy akinél 

ehhez a szülő nem járul hozzá. 

11.6. Tanítás nélküli munkanapok  

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról az intézményvezető határoz a tanévnyitó 

értekezleten. A döntés meghozatalában az aktuális tanév célkitűzéseihez, fő feladataihoz 

igazodó helyi továbbképzés(ek) és a Pedagógiai Programban szereplő programok kiemelten 

súlyozandók.  

Tanévenként egy nap felhasználásáról – a nevelőtestülettel egyeztetve – a diákönkormányzat 

határoz, illetve további egy pályaorientációs nap kijelöléséről is határozni kell.  

12. AZ INTÉZMÉNY HASZNÁLATI RENDJE  

12.1. Az intézmény helyiségeinek használati rendje 

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

nevelő felügyeletével használhatják.  

A szaktantermekbe, tornaterembe, szertárakba csak tanári felügyelet mellett lehet belépni. A 

szaktantermekben, tornateremben a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben 

tartózkodhatnak, szaktanárok jelenlétében.  

A tanári szobába vagy az irodákba tanuló, szülő csak engedéllyel léphet be.  

A harmadik óra utáni szünetet a felsős tanulók az udvaron, friss levegőn töltik. A harmadik órát 

tartó tanár felelőssége, hogy minden tanuló elhagyja az osztálytermet. Ebben a szünetben az 

alsó tagozatos tanulók a termeikben maradnak. 

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

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

intézményvezetőtől engedélyt kaptak. A hivatalos ügyeiket intézők kötelesek a portán 

bejelentkezni, ahol feljegyzik nevüket, és látogatásuk célját, időpontját. 

Vagyonvédelmi és balesetvédelmi okokból zárva kell tartani a testnevelési öltözőkhöz vezető 

bejárati ajtót, kivéve, ha testnevelésóra vagy sportfoglalkozás van a tornateremben.  

Az iskolában csak olyan tevékenységet szabad folytatni, ami az iskola rendeltetésszerű 

használatát nem zavarja.  

12.2. Az intézmény helyiségeinek bérbeadási rendje  

Az iskola a fenntartó megbízásából a tanítás utáni időben az épület helyiségeit bérbe adhatja. A 

bérlőkre is vonatkoznak a Házirend szabályai, melyeket az iskola köteles a bérlő tudomására 

hozni. Igény esetén az iskola dolgozói részére heti egy óra tornaterem-használat ingyenesen 

biztosítható. 

13. INTÉZMÉNYI VÉDŐ- ÓVÓ RENDELKEZÉSEK  

13.1. A gyermek- és ifjúságvédelem  

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

alkalmazásában álló iskolai szociális segítő látja el. Elérhetőségét az iskola honlapján kell 
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feltüntetni.  

Feladatai: Az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat arról, hogy milyen problémával, 

hol és mikor fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen, gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó intézményt kereshetnek fel.  

Az iskolában a tanulók és a szülők által jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi 

feladatokat ellátó fontosabb intézmények (gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakszolgálat, 

drogambulancia, ifjúsági lelkisegély telefon, gyermekek átmeneti otthona) címét, illetve 

telefonszámát.  

13.2. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és az iskolai védőnők 

biztosítják.  

A szűrések idejét az egészségügyi intézmények az intézményvezetővel egyeztetve jelölik ki. 

Az időpontról az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat, és a szülőket. 

13.3. Munkavédelem-balesetvédelem  

Az iskola helyi tanterve alapján az egyes tantárgyak keretében ismertetni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos tudnivalókat, rendszabályokat és 

viselkedési formákat.  

Az ismertetés alkalmai:  

– első osztályfőnöki óra;  

– első testnevelés, kémia, fizika, technika, biológia, informatika óra;  

– valamennyi tanulmányi kirándulást, sportversenyt, táborozást megelőzően.  

Az ismertetés témai:  

– tűz- és balesetvédelem, 

– az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályok,  

– a rendkívüli esemény (bombariadó, természeti katasztrófa) bekövetkezésekor szükséges 

teendők. 

Az ismertetés tényét dokumentálni kell.  

A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje 

alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet 

megtartani, valamint a balesetmegelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

14. A DÍJFIZETÉSEKRŐL ÁLTALÁBAN 

14.1. Étkezés  

A gyermekétkeztetés Budakalász Város Önkormányzatának szervezésében történik. 

Étkezések:  csak ebéd,  

 tízórai, ebéd, uzsonna. 

A térítési díjakat a meghatározott időpontokban banki átutalással, rendkívüli esetben 

készpénzben lehet fizetni. A befizetési időpontokat az iskola honlapján közzétesszük.  

Ebédlemondás a következő napra reggel 9 óráig lehetséges. Az időben lemondott étkezések 

árával a következő havi befizetés összege csökken.  

Az étkezési kedvezmények megállapításánál a törvényi előírások szerint járunk el. 
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Az étkezési kedvezményben részesülő tanulók hiányzása esetén a szülő kötelessége és 

felelőssége az étkezés lemondása.  

Balesetvédelmi és higiéniai szempontok miatt étel melegítése osztálytermekben nem 

lehetséges. 

14.2. Egyéb szolgáltatások 

Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb 

pedagógiai szolgáltatás  igénybevételéért, amelynek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de 

az iskola a helyi szükségletek figyelembe vétele mellett ezeket megszervezi (pl.: úszásoktatás, 

egyéb tanfolyamok).  
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15. MELLÉKLETEK  

1. számú melléklet - A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás 

rendje  

A Kormány 1265/2017. (V.29.) határozata értelmében az általános iskolák minden tanulója 

térítésmentesen kapja meg a tankönyveket. 

A tanulók tankönyvellátásáról minden évben - a tankönyvfelelős közreműködésével - az iskola 

gondoskodik. 

Az ingyenes tankönyvellátást iskolánk 

– tankönyvkölcsönzéssel, 

– használt tankönyvek biztosításával, 

– az állami normatíva felhasználásával biztosítja. 

Az emberi erőforrások minisztere 4/2017. (IV. 10) EMMI rendelete szerint: 

– 1-2. évfolyamon nincs tartós tankönyv (nem kell visszaadni az iskolának a könyveket). 

– 3-8. évfolyamokon az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a 

munkafüzetek kivételével – a tanulók az iskola könyvtári állományából kapják. Az állam 

által térítésmentesen biztosított tankönyveket a tanuló köteles az utolsó tanítási napon 

visszaszolgáltatni az intézmény könyvtárának. Megrongálódás esetén a könyv beszerzése 

és könyvtárba történő visszajuttatása a szülő feladata. 

A szülőket és diákokat érintő tankönyvrendeléssel, szállítással és számlázással kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalók: 

1. Az iskolák április 1-jétől április 30-ig adják le az alaprendeléseiket. Az újonnan 

beiratkozó tanulók rendeléseinek rögzítésére, és az esetleges módosítások elvégzésére az 

iskoláknak május 15. és június 30. között van lehetőségük. 

2. Az iskolák augusztus hónapban kapják meg az alaprendelés során igényelt könyveket. 

3. Iskolánkban a tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. 

4. A tankönyveket szállító KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapján elérhető a 

„Szülői felület”, itt egy regisztráció után lehetőség van: 

– a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére, 

– az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására, 

– a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére. 

Ha gyermek iskolát vált, az iskolával egyeztetve kell a váltásból következő, a tankönyveket 

esetlegesen érintő teendőkről egyeztetni. 

A pótbeiratkozáskor beiratkozott tanulók tankönyvhöz jutását a könyvtár kölcsönzéssel, ill. a 

tankönyvfelelős a KELLO-tól történő pótrendeléssel segíti.  

Egyéb taneszközök 

A nyomtatott tankönyveken túl néhány tantárgynál a tanulóknak egyéb taneszközökre is 

szükségük lehet. 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói 

taneszközöket a nevelők egyénileg, illetve a szaktanárok egymással egyeztetve határozzák meg 

az iskola helyi tanterve alapján. 

Az előírt taneszközökről a szülőket tájékoztatjuk.   
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2. számú melléklet - A felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának 

szabályai  

– A sorsolás nyilvános.  

– A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.  

– A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a 

sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

– A sorsolás helyszíne az iskola épülete.  

– A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja 

után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  

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

le. 

– A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézményi tanács és 

a szülői szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az intézményvezető-

helyettes, a jegyzőkönyvvezető. 

– A sorsolási bizottság elnöke: az intézményvezető-helyettes.  

– A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási 

bizottság tagjait. 

– A sorsolás menetéről jegyzőkönyvet kell felvenni.  

– A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni 

a sorsolási urnába.  

– Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd 

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  

– Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében 

azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.  

– A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

– A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a 

sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók 

nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás 

eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, 

valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.  

– Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.  

A sorsolás után az intézményvezető – a sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, 

illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi 

kérelmet benyújtó szülőknek.   
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3. számú melléklet - Tanulószobai házirend  

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően - a szülői igényeket is figyelembe véve - 1-4. 

évfolyamon napközi otthonos, 5-8.évf. tanulószobai ellátást biztosítunk. 

Tanulószobás az a tanuló, akinek szülője vagy gondviselője előzetesen írásban nem jelzi a 

tanulószobáról való távolmaradást. 

– A tanórák/foglalkozások végeztével tanuló az iskola területén csak pedagógus 

felügyelete mellett tartózkodhat. 

– A szülő vagy gondviselő az iskola által kiküldött nyomtatványon jelzi, hogy mely 

időszakokban nem kívánja igénybe venni a tanulószobát. A tanév közbeni változásokat 

a szülő írásban jelzi! Amennyiben a nyomtatványt nem kapjuk vissza, a hatályos 

törvények szerint a gyermek tanulószobás. 

– A csoportok a jelentkezők számától függően évfolyamonként, osztályonként, illetve 

összevont évfolyami formában szerveződhetnek. 

– A tanulószoba célja: a tanulók önálló tanulásra nevelése, a gyengébben teljesítők 

segítése. Szakképzett pedagógusok felügyelete mellett sajátíthatják el szóbeli és írásbeli 

feladataikat, megtanulhatják a kijelölt ismereteket, gyakorolhatják a tanórán megismert 

feladattípusokat. 

– A tanulószobás diákok utolsó órájuk után kötelesek a tanulószobai foglalkozáson külön 

figyelmeztetés nélkül megjelenni.  

– A tanulószobai foglakozás nem korlátozódhat csak az írásbeli feladatok elkészítésére.  

Amennyiben a tanuló leckéit nem fejezte be, azt otthon pótolnia kell. 

– A tanulószobán elvárt a fegyelmezett magatartás, a tanulók társaikat nem zavarhatják 

nyugodt tanulásuk, eredményes felkészülésük közben. 

– A tanulószobás diákok számára a megjelenés kötelező, a hiányzást igazolni kell (az 

egész napos hiányzást elég egyszer igazolni, vagyis ebben az esetben nem szükséges 

külön igazolás a tanulószobára). 

– A megszokottól eltérő távozást a szülőnek előre, írásban jeleznie kell. 

A tanulószoba időbeosztása 

– A tanulószoba 13:05-től 16:00-ig tart. 

– 13:05-től 14:00-ig mozgásos játék, játéktanulás folyik az iskolaudvaron/teremben, 

pedagógus felügyelete mellett. 

– A tanulási idő az 5. évfolyamosoknak 14:30-tól 15:30-ig, 6., 7., 8. osztályosoknak 

14:00-től 15:30-ig tart. 

– 15:30-tól 16:00-ig uzsonnázás, kötetlen játék, szükség esetén további tanulás, rendrakás 

folyik. 

– A tanulási idő szigorúan védett, azt semmi módon megzavarni nem szabad. A 

szülőknek, gondviselőknek ebben az időszakban nincs lehetőségük a gyermeküket 

elvinni a tanulószobáról.  

– A tanulók telefonjaikat csak a tanulószoba végeztével kérhetik ki a tanári szobából. 

  



27 

 

4. számú melléklet - Napközi házirend  

Napközis az a tanuló, akinek szülője vagy gondviselője előzetesen írásban nem jelzi a 

napköziből való távolmaradást. 

A gyermekek szülője vagy gondviselője írásban jelzi a pedagógusoknak az első tanítási nap, 

vagy változás esetén a későbbiekben, hogy mikor jön a tanév során a gyermekéért vagy a 

gyermek önállóan mikor mehet haza. Erre 14 óráig, és a napközi után 16:00 órakor, illetve az 

ügyeleti időben van lehetőség. A pedagógus felszólítására 14 óráig a gyermekek a portához 

önállóan mennek (kivéve 1. osztály), 16 órakor a tanító kiviszi a gyermekeket a főbejáraton, 

ahol a szülők várakoznak.  

A napközis tanuló csak a napközit vezető pedagógus tudtával tartózkodhat az iskola különböző 

épületeiben, helyiségeiben (könyvtár, tornaterem stb.) 

Foglalkozások ideje: 

A napközis foglalkozás a tanítás befejezésétől 16 óráig tart. 16 órától összevont napközis 

foglalkozást tartunk. 

Napirend és feladatok: 

Tanítás után a napközit vezető pedagógus átveszi a gyerekeket az osztálytanítótól. 

A délutáni védett tanulási idő 14:15-től 15:15-ig tart. 

Védett tanulási idő: 

Ez idő alatt a csoport munkáját senki sem zavarhatja meg. A gyermeket a szülő csak rendkívüli 

esetekben, a napközit vezető pedagógussal történt előzetes egyeztetés alapján kérheti el. Ez 

esetben a szülő felelőssége, hogy gyermeke a házi feladatát elkészítse.  

A napköziben a gyermekek csendes, önálló tanulással végzik a feladatokat, szükség esetén 

segítséget kapnak a pedagógustól, aki a házi feladatok mennyiségi ellenőrzését naponta végzi 

és láttamozza. Minőségi ellenőrzésre alkalmanként kerül sor, ezt a tanító a láttamozás mellett 

aláírásával is jelzi.  

További szabályok: 

Ha a tanuló a tanulási idő alatt nem fejezi be a házi feladatát – ezt a pedagógus jelzi a házi 

feladat helyén –, a szülő felelőssége a hiányzó feladat pótoltatása. 

Az otthonról behozott játékokért az iskola nem vállal felelősséget. 

A foglalkozások után a tanulók feladata rendet és tisztaságot hagyni a teremben. 


