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A HÁZIREND ELKÉSZÍTÉSÉHEZ, ELFOGADÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK,
JOGKÖRÖK
Az intézményi szabályzatok – közöttük természetesen a házirend – elkészítéséért a
köznevelési intézmény vezetője a felelős.
A nevelési-oktatási intézmény házirendjét a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásáról csak a nevelőtestület dönthet. Ebben az esetben nem lehet
alkalmazni a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendeletnek azt az előírását,
mely szerint a nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek eldöntésére tagjaiból bizottságot
hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre,
vagy a diákönkormányzatra.
A házirend elfogadása előtt ki kell kérni az szülői munkaközösség, valamint az iskolai
diákönkormányzat véleményét.
A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Amennyiben a fenntartónak
egyetértési joga van a házirend elfogadásakor, az egyetértés kialakítására harminc nap áll
rendelkezésre.
A házirendet a nevelési-oktatási intézmény honlapján, illetve annak hiányában a helyben
szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. Ez utóbbi kérdésben – vagyis a nyilvánosságra
hozatal módjában – a szülői szervezetet, és az iskolai diákönkormányzatot véleményezési jog
illeti meg.
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1. A Házirend célja, hatálya
Törvényi előírások
- 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (mód.: 2012. évi CXXIV. törvény)
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és
annak módosítása
- 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról
- 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- Kerettanterv
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza a HÁZIREND által szabályozott
területeket előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben
kell szabályozni. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola
dolgozóira vonatkoznak. A házirend, valamint az iskolai SZMSZ-nek betartása minden
tanuló kötelessége (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – a továbbiakban Nktv.
- 46.§). A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola
felügyelete alatt áll. A házirendet minden tanév elején a tanulónak az osztályfőnök ismerteti.

1.2 A Házirend célja, hatálya
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi
életének megszervezését.
3. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
4. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program
alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
5. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.
6. Ez a házirend 2013. május 1. napján lépett hatályba.
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2. A Házirend tartalmi elemei
2.1 Tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai, eljárási
rendje
a) A tanulói jogviszony a beiratkozás napjával kezdődik, de gyakorlása bizonyos esetekben
az első tanév megkezdésének első napjától van érvényben.
b) Az általános iskola első osztályába való beiratkozás időpontjáról központilag határoznak,
de iskolánkba a felvétel folyamatos mindaddig, amíg a létszámkeret ezt engedi..
c) Más iskolából való átvétel kiskorú tanuló esetében a szülő írásbeli kérelme alapján történik.
A kérelmet személyesen kell az iskola igazgatójához benyújtani. Az átvételről az igazgató
dönt. Átvétel esetén a tanulónak a helyi tantervnek megfelelő felszerelést be kell szereznie.
Különbözeti vizsga letételéről valamint annak időpontjáról a szaktanár dönt.
Megszűnik a tanulói jogviszony:
-

-

-

ha a szülő, - nagykorú tanuló esetében - a tanuló igazgatóhoz benyújtott írásbeli
bejelentése alapján a tanuló másik iskolában folytatja tanulmányait
nem tanköteles korú tanulók esetében a törvényben előírt igazolatlan óraszámot
meghaladó hiányzás esetén fegyelmi eljárás keretében a nem tanköteles tanulók
esetében a házirend súlyos, sorozatos megszegésekor
ha intézményünk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi
kérelmeket is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
kérelmét teljesíti a (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §) (2) bekezdésében
foglalt arányok figyelembevételével.
Ha a felvételi keretszám hamarabb megtelik, azaz a sorrendben hamarabb következő
csoportnál elfogynak az üres helyek, az adott csoporton belül is sorsolás úján dönt
intézményünk a felvehető tanulókról.

2.2 Az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályok
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután tizenhat
óráig vannak nyitva.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30. órától a tanítás
végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45. óra között kell megérkezniük.
4. Az iskolában a tanítás reggel 8.00. órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát
(„nulladik órát”) 7.15. órától kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői szervezet, valamint
az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az iskolai szülői szervezet és az
iskolai diákönkormányzat véleményét minden tanév elején, a tantárgyfelosztás
összeállításakor kell kikérni.
5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc.

5

6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA

0. óra
1. óra
2. óra
3. óra
4. óra
5. óra
6. óra
7. óra
8. óra

7.15 – 7.50.
8.00 – 8.45.
8.55 – 9.40.
9.55 – 10.40.
10.50 – 11.35.
11.45 – 12.30.
13.00 – 13.45.
14.00 – 14.45.
15.00 – 15.45.

7. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április,
május) reggel 7.30. óra és 7.45. óra között, valamint az óraközi szünetekben – kivéve a tízórai
szünetet – az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása
alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak.
8. A második óraközi szünet első fele a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben
étkezhetnek.
9. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli)
foglalkozások között – a 11.45. óra és 13.00. óra közötti időben – szünetet kell főétkezésre
(ebédre) biztosítani.
10.A tanítási órák kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az
ügyeletes nevelő utasítása szerint osztályonként kell az osztálytermekbe vonulniuk.
11. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli
– kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja
el.
12. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató
vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
13. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezhetik.
14. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a tanári szobában az iskolatitkárnál történik
8.00. óra és 16.00. óra között.
15. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése
előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
16. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
17. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet
intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
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18. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a kollégium portaszolgálata
ellenőrizheti és nyilvántarthatja.
19. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói tanulók és felnőttek felelősek:
az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben
megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért.
20. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok
vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak
kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 100 százaléka, melyet az osztály,
iskola tanulói közösségi céljaira fordítunk.

2.3 Mulasztások igazolása
1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – tanítási
órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól
mentesítést – indokolt esetben – csak az iskola igazgatója adhat.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az
iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát
az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon
belül
három napig terjedő mulasztás esetén – egy tanévben egy alkalommal –
szülői,
egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását.
Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés
idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az osztálynaplóba
bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések
idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.
7. Hiányzásokkal kapcsolatos eljárásrend
Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A hiányzást 8 napon belül le kell igazolni az osztályfőnöknek,
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Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásokról már az első napon értesítsék a
tanuló osztályfőnökét.
A hiányzás igazolása az ellenőrző könyvben, vagy orvosi nyomtatvánnyal, és azon szülői
aláírással történik.
Az orvos és hatóság korlátlan órát igazolhat.
A szülő tanévenként 3 napot igazolhat.
Az osztályfőnök további 3 napot igazolhat.
Az igazgató – szülői kérésre 3 napon túli távolmaradást is engedélyezhet.
Külső szervezetek által, előre egyeztetett kikérőt is igazolásnak tekintünk.
8. osztályosok két nyílt napon vehetnek részt igazolás nélkül.
A szóbeli felvételikről igazolást nem kell hozni, de a délutáni felvételik előtt, az első két
órára be kell jönniük.
8. Tennivalók igazolatlan hiányzás esetén
Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, magatartása példás nem lehet.
1. Az első igazolatlan óra (alkalom) után:
az osztályfőnök írásban értesíti a tanuló szülőjét, gondviselőjét.
2. A második igazolatlan óra (alkalom) után:
Az osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős felveszi a kapcsolatot a
gyermekjóléti szolgálattal.
3. 10 igazolatlan óra után :
Az osztályfőnök értesíti a szülőt, gondviselőt a megyei kormányhivatal járási hivatalát
és a gyermekjóléti szolgálatot.
4. 30 igazolatlan óra után:
Az osztályfőnök értesíti az általános szabálysértési hatóságot és ismételten tájékoztatja
a gyermekjóléti szolgálatot.
5. 50 igazolatlan óra után:
Az osztályfőnök értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti jegyzőt és a
megyei kormányhivatal járási hivatalát.
Az értesítéseket mindig tértivevényesen kell küldeni !
A szükséges nyomtatványok és szociális központok utcajegyzéke az iskolatitkárnál és a
helyettesi irodában találhatók.
9. Iskoláztatási támogatás megvonása.
A 2010. LXVI. törvény értelmében, „ a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó
költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási
támogatást nyújt”
Amennyiben a tanköteles gyermek igazolatlanul mulaszt az iskola igazgatójának jelzése
alapján a lakóhely szerinti jegyzője a következő intézkedéseket teszi:
1. az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után
végzéssel hívja fel a figyelmet a tankötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeire.
2. Az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkozások
után – amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe
vételét, illetve a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. Az
iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is megmarad a családi pótlék
természetbeni formában történő nyújtása a következő esetekben:– nem tanköteles gyermek
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elhanyagolása–tanköteles gyermeknek az iskolában nem járáson túli egyéb elhanyagolása
esetén.

2.4 A tanuló jogai és kötelességei
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46. §-a alapján
(1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó
egyéb foglalkozásokon, (a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben, 1. és 5. évfolyamon)
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,
c) 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, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához
tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait,
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen
egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő
ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető
állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
g) az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
h) megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
(2) A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és
védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló
nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó
büntetésnek vagy bánásmódnak.
A tanuló legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei, hogy
- minden tanórára képességei szerint felkészüljön
- minden tanítási órán felszerelése hiánytalan legyen
- a tanítási óra menetét ne zavarja beszélgetésével, levelezésével
- a kötelező és választott foglalkozásokon fegyelmezetten dolgozzon.
Gyakori felszerelés és házi feladat hiány esetén az osztályfőnök/szaktanár a szülőt értesíti.
Az ellenőrző hivatalos irat, rongálása /firkálás, díszítés / tilos! Az ellenőrzőbe történő
bejegyzéseket a tanuló köteles hetente a szülővel aláíratni. Elvesztését jelenteni kell az
osztályfőnöknek, pótlását a tanuló fizeti.
A tanulók egymással szemben kölcsönös felelősséggel tartoznak.
Tilos a verekedés, a társ gúnyolása családi élete, vallási hovatartozása, testi felépítése miatt.
Szünetekben játékával ne veszélyeztesse társai testi épségét!
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A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak,
tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A tanuló tartózkodjon a
tiszteletlen szavak használatától, társaival, tanáraival, az iskola dolgozóival szemben.
A tanuló köteles jelezni nevelőinknek vagy más iskolai alkalmazottnak, ha az iskola területén
veszélyt, vagy veszélyt okozó tevékenységet, balesetet észlel.
A tanórán csak az órai munkához szükséges eszközöket használhatja a tanuló. A gyűrű,
nyaklánc, óra használata balesetveszélyes, ezért tilos a technika, testnevelés és szakmai
gyakorlati órákon. Rágógumizni, mobiltelefont használni tanítási órán nem lehet.
Az iskolák egész területén tilos dohányozni, bármilyen növényi magot, szeszesitalt,
kábítószert fogyasztani.
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, a jelentkezés egy tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra javasolt tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki.
.
2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 46. §-a alapján
(3) A tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön,
b) a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és
oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével,
sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően
alakítsák ki,
d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés,
oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú
módon történjék,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való
jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való
jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem
korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a
saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint
a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,
g) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától függetlenül a
pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért,
h) az oktatási jogok biztosához forduljon.
(4) a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön
jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes
étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön
a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól,
vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben
való fizetésre.
(5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek
térítésmentesen álljanak rendelkezésre. (a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben, 1.
évfolyamon)
(6) A tanuló joga különösen, hogy
b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások,
továbbá pedagógusok közül,
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c) igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az
iskolai könyvtári szolgáltatást,
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról,
f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen
iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek,
g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium működéséről,
továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben
javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a
diákönkormányzathoz, és arra érdemi választ kapjon,
h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben
tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását,
i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
j) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá
igénybe vegye a nyilvánosságot,
k) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen
az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését,
m) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról,
n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe,
o) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben
meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását,
q) kérelmére, indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű
támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
(7) A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi.
A tanuló joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja,
kérésére tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott adatokról, szaktanárától felvilágosítást
kérhet érdemjegyeiről, ezzel összefüggésben osztályfőnökén keresztül betekinthet az
osztálynaplóba.
A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele
szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak kegyetlen,
embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi,
hogy erkölcsi mivoltában megsértették segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a
diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelőséhez és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
A tanuló családi indíttatásra vagy belső meggyőződésből, bármely vallási felekezet,
gyermekszervezet tagja lehet. Ebből fakadó viselkedésével, gondolkodásával azonban ne
sértse társai jogait.
A tanuló minden őt érintő kérdésben véleményt nyilváníthat úgy, hogy ne sértse mások
érdekeit, ne zavarja vele a tanítási órák rendjét. A véleménynyilvánításra felhasználhatja az
iskolai gyűléseket is. A tanuló az általa felvetett kérdésekre választ kell, hogy kapjon a
törvény biztosította időn belül. (30 nap)
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A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselő útján - jogszabályban meghatározottak
szerint - rész vegyen az őt érintő döntések meghozatalában. E joga érvényesülése érdekében
az iskolában diákönkormányzat működik. A tanuló választó és választható a diákönkormányzatba, a választás szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési
szabályzata tartalmazza.
Annak meghatározása, hogy a véleményezési jog gyakorlása szempontjából a tanulók milyen
közössége minősül a tanulók nagyobb csoportjának, az iskolák házirendje saját hatáskörben
dönt.
Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői
értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőt és a tanulót a következő tanévben
választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.
Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a
tanuló közösen minden év legkésőbb május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással
kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.
Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a
tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának. A tanuló, illetve a szülő az
adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással
kapcsolatos döntését.
Az adott tanévben a szabadon választott órákra való járás kötelező, évközben nincs lehetőség
a változtatásra.
Naponta legfeljebb két témazáró íratható.
A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, és eredményét ismertetni. A
röpdolgozat egyenértékű a szóbeli feleltetéssel.
A tanuló joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért
dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a
nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A jutalmazás részletes
szabályait az iskolák saját hatáskörben szabályozzák.
A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:
- tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.);
- kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi
ügyben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz.);
- érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől
számított tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia.);
- tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és
tanulmányait érintő valamennyi kérdésről.);
- véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg
vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
- részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola
által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.);
- választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség
esetében.);
- kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör
létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.);
- javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
- használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek
és eszközeinek használatára.);
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szociális támogatáshoz való jog (A tanuló egyéni körülményei alapján – kérelmére –
jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban részesülhet, amennyiben az
ilyen jellegű támogatásra a fedezet az iskola költségvetésében rendelkezésre áll.);
jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban
meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);
vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem
állami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.).
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein
keresztül gyakorolhatják.

2.5 Az iskolai diákközösségek és a Diákönkormányzat jogainak gyakorlásával
kapcsolatos szabályok
(Törvényi szabályozás: Nktv. 48. §)
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek.
A diákkör lehet:
- szakkör
- érdeklődési kör
- önképzőkör
- énekkar
- művészeti csoport stb.
A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző
tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői
munkaközösség iskolai vezetősége.
A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek
figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a
nevelőtestület dönt. Az iskolai diákkörök ingyenesek.
A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy
vezetheti.
A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a
tanév végéig részt kell venniük.
A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával –
saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik
megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban.
2.5.1 A tanulók nagyobb közösségének meghatározása a Diákönkormányzat kötelező
véleményezési jogának gyakorlásával
( Törvényi nyi szabályozás: Nktv. 48. § és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120.)
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, konkrétan az Nktv. 48. § (4)
bekezdésben meghatározottakon túl – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. 2. és 5.
bekezdésében meghatározott ügyekben.
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A tanulók érdekvédelmét és tanórán kívüli szabadidős tevékenységét szervező közösség a
diákönkormányzat.
Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló
diákönkormányzati vezetőség irányítja.
A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, eszközeit rendezvényein térítésmentesen
használhatja.
A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti és a
felnőtt fórumokon a képviseletet ellátja. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi,
véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki
kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.

2.6 A tanulók jutalmazásának elvei és formái
1. 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 az iskola jutalomban részesíti.
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
szaktanári dicséret,
napközis nevelői dicséret,
osztályfőnöki dicséret,
igazgatói dicséret,
nevelőtestületi dicséret.
3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén:
szaktárgyi teljesítményért,
példamutató magatartásért,
kiemelkedő szorgalomért,
példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
közösségi munkájáért
dicséretben részesíthetők.
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
5. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el
oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehet át.
6. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet
az iskola közössége előtt vehet át.
7. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
8. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
9. A jutalmak kioszthatók:
- évközben, alkalomszerűen, bizonyos teljesítmények, teljesítményhatárok elérésekor,
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- rendszeres jutalmazási alkalomkor, osztály vagy iskolai szinten (félév, évzáró)
- közösségi tevékenységért vagy tanulmányi versenyen való szereplésért,
- azokat a közösségeket, amelyek eredményes munkát végeztek a tanév során,
jutalomban részesülhetnek ( szakkör, osztály, énekkar, sportkör ).
A jutalom lehet könyvjutalom, oklevél, jutalom kirándulás, egyéb tárgyjutalom.

2.7 Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
1. Azt a tanulót, aki
tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
vagy igazolatlanul mulaszt
büntetésben lehet részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái
szaktanári figyelmeztetés,
napközis nevelői figyelmeztetés,
nevelői figyelmeztetés,
nevelői intés,
nevelői megrovás,
igazgatói figyelmeztetés,
igazgatói intés,
igazgatói megrovás,
fegyelmi büntetés
Szaktanári figyelmeztetés
A tanulmányi munkáját folyamatosan elhanyagoló tanuló szaktanári figyelmeztetésben
részesül.
Napközi vezetői figyelmeztetés
A rendetlen magaviseletű, munkáját nem végző tanulót a napközis nevelő figyelmeztetésben
részesíti.
Nevelői figyelmeztetés
A közösségi szabályokat és elvárásokat megsértő tanuló részesül ebben a büntetésben.
Nevelői intés
A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megsértő tanuló részesül ebben a
büntetésben.
Nevelői megrovás
A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megsértő tanuló részesül ebben a
büntetésben.
Igazgatói figyelmeztetés
A közösségi szabályokat és elvárásokat újból megsértő tanuló részesül ebben a büntetésben.
Igazgatói intés
A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megszegő tanuló részesül ebben a
büntetésben.
Igazgatói megrovás
A közösségi szabályokat és elvárásokat ismételten megszegő tanuló részesül ebben a
büntetésben.

15

Öt szaktanári figyelmeztetés (alsó tagozatban három) után igazgatói figyelmeztetésben
részesül a tanuló. Hét szaktanári figyelmeztetés (alsó tagozatban öt) után igazgatói intésben
részesül a tanuló. Tíz szaktanári figyelmeztetés (alsó tagozatban hat) után igazgatói
megrovásban részesül a tanuló.
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
a szándékos károkozás;
az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
5. A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos
mértékét a körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat véleményének
figyelembe vételével – az iskola igazgatója határozza meg.
7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a
fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
8. Vétkesnek tartjuk azt a tanulót, aki tudatosan és több alkalommal követ el az iskola rendjét
sértő cselekedetet, bár ő nem kezdeményező.
Súlyosan vétkes az a tanuló, aki kötelességeit tudatosan és rendszeresen megszegi,
kezdeményező vagy aktív résztvevő. Az így elkövetett tettet szándékosan elhallgatja, a
felelősséget másra hárítja. Magatartása a közösségre nézve bomlasztó hatású, sérti az erkölcsi
normákat (sorozatos csavargás, italozás, dohányzás, tiszteletlen hangnem a felnőttekkel
szemben, gyakori igazolatlan mulasztás ).
9. A fegyelmi büntetéseknek a magatartási jegyben is tükröződni kell, amelyről a tanév végi
jegyzáró konferencián az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt. Az
osztályfőnöki intés „változó”, az igazgatói intés és a nevelőtestületi figyelmeztetés pedig
„rossz” magatartási minősítéssel jár.
10. Az osztályfőnöki figyelmeztetés a második félévre elévülhet, ha a tanuló magatartása
pozitív irányban változik.
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2.8 Egyéb foglalkozások
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
Napköziotthon, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon
a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napköziotthon, az ötödik-nyolcadik
évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény és
legalább 5 fő jelentkezése esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók
szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.
Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a
lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola
hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végezhetnek egyéb (tanórán kívüli)
tevékenységeket
Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók
tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét
az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.
Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – ebédet (menzát) biztosítunk a kollégium
éttermében. Az étkezési térítési díjakat az iskola által a házirendben meghatározott módon
kell befizetni.
Tehetséggondozó és felzárkóztató 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.
A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére előkészítő
foglalkozást tartunk,
Az 5.-8. évfolyamon a gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató
órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.
További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és
az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete
dönt.
A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni
foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a
tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt
szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az
évfolyamot.
Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója.
Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán
kívüli sportversenyekre.
Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején
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az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan
felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a
különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában
évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán
kívüli versenyekre is felkészítik.
Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók
számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szervezhetnek. A projektoktatás több
iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a
tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör
köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A
hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket
összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma
napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a
természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos
ismereteket dolgozzák fel.
Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros
tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi,
kulturális értékeinek megismerése céljából.
Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb
teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal
osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni.
Táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon,
az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó pihenést és közösségépítést
szolgáló táborozások A táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei
is részt tudjanak venni.
Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy
tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle
közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az
e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei
is részt tudjanak venni.
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, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A
szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell
fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek
arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok –
elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.
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Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható
kollégiumi könyvtár segíti.
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola
létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári
felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és
vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára
önkéntes.
A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 7-8. órában – 14.00. óra
és 16.00. óra között – szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de
ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell.
Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli
foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy
tanévre szól.
A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat
képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók
részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez
alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.
Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt
módon – igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó
tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.
2.8.1 A napközire és a tanulószobára vonatkozó szabályok
1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére
történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre – a tanévet megelőző augusztus hónapban – kell
jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni
elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején, szeptember hónapban lehet jelentkezni.
Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan
hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
5. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási
törvényben előírt maximális csoportlétszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt
élveznek azok a tanulók,
akiknek mindkét szülője dolgozik,
akik állami gondozottak,
akik nehéz szociális körülmények között élnek.
6. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók
órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00. óráig tartanak. Szülői igény esetén a
napköziben az iskola a tanulók számára 16.00. óra és 16.30. óra között felügyeletet biztosít.
7. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 15.30. óráig tart.
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8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
9. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy
írásbeli kérelme alapján távozhat el. Kiskorú hozzátartozó csak írásos szülői kérelem alapján
viheti el testvérét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az
igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.
10. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával
folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” jutalomban részesíthető.
11. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek:
osztályonként egy-egy tanulmányi felelős,
egy tisztaságfelelős,
egy játékfelelős.
12. A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. A tanulmányi felelősök feladatai:
gondoskodnak a leckefüzetről, annak vezetéséről
figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis
nevelőt az esetleges tanulással kapcsolatos problémákra,
segítenek a házi feladatok ellenőrzésében.
13. A tisztaságfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A tisztaságfelelősök feladatai:
felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára,
ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét,
a tanulás végén letörlik a táblát.
14. A játékfelelősök megbízatása egy tanévre szól. A játékfelelősök feladatai:
a nevelőnek segítenek a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában,
segítenek a játékok kiosztásában és összeszedésében,
felügyelnek a csoport játékainak megóvására,
rendet tartanak a csoport játékszekrényében.

2.9 A tanórákon kívüli programokon, rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
A pedagógiai programjának megvalósítását segítő, ahhoz illeszkedő iskolán kívüli programok,
rendezvények idejére és helyszínére a házirend hatálya kiterjed a tanulókra. Ilyen programok
pl. az erdei iskola, a téli és nyári táborozások, az osztálykirándulások, kulturális intézmények,
programok látogatása, sportrendezvények, versenyek, tanulmányi séta stb. Kötelező a
házirendben foglaltak betartása ilyenkor, annak szándékos megsértése felelősségre vonással
jár.

2.10 Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatalának szabályozása
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot 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 a tanári szobában. Nagyobb értékű
tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába nem
hozhatnak, a mobiltelefonokat iskolába érkezés után le kell adniuk a tanáriban az arra kijelölt
helyen és nevelőnek. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az
iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, vagy azt a tanítás kezdetén nem jelenti be, illetve
a nagyobb értékű tárgyat, mobiltelefont, pénzt az iskolába érkezéskor nem adja le, az iskolába
hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola nem
tud felelősséget vállalni.
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2. 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 az
engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első
alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási
nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a
szülőnek adja át.
3. Kerékpárt, rollert a kollégium udvarán az arra kijelölt helyen lezárva kell tárolni. A
bicikliért, rollerért és annak tartozékaiért felelősséget nem vállalunk.

2.11 Az oktatási-nevelési intézmény károkozási felelősségére vonatkozó
szabályok ( szándékos károkozás )
( Törvényi szabályozás: 20/2012. EMMI rendelet 61.§ és Nkt. 59.)
A tanuló köteles megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az
oktatás során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit.
A tanuló szociális helyzete miatt egész tanévre kölcsönözhet a könyvtárból tankönyvet,
melynek épségéért felelőssé válik. Ha használhatatlanná válik a tankönyv, kártérítési
felelősség terheli a tanuló szülőjét.
A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tájékoztatással egyidejűleg a szülőt
fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár
megtérítésére.
A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója állapítja
meg a helyi karbantartó segítségével.

2.12 A tanulókra vonatkozó védő, óvó előírások
1. A tanuló kötelessége, hogy:
óvja saját maga testi épségét, egészségét;
óvja társai testi épségét, egészségét;
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-óvó –
ismereteket;
betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől
hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlel;
azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült;
megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés)
esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírásokat.
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2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:
a tanuló a tornaszobában csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő)
kell viselniük;
a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó
fülbevalót.
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és
az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja
– a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
fogászat: évente két alkalommal,
szemészet: évente egy alkalommal,
általános szűrővizsgálat: évente egy alkalommal,
a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,
a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik évfolyamon.
4. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két
alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén.

2.13 Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok
1. Az étkezési térítési díjat havonta előre, legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell befizetni.
A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, aki a
szeptemberi étkezési díjat legkésőbb augusztus utolsó hetében előre befizeti.
2. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő
hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszajuttatja, amennyiben
ilyen esetben az étkezést a szülő vagy a tanuló 2 nappal előre az étkezésért felelős iskolai
dolgozónál lemondja.
3. Az Alapítvány a Vadaskert Iskoláért alapítvány, mint az intézmény fenntartója, anyagilag is
támogatható.
4. Intézményünkben az oktatás és valamennyi szolgáltatás tandíjmentes.

2.14 A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára
jelentkezés módja és határideje, az osztályozó vizsga tantárgyankénti és
évfolyamonkénti követelményei
1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:
osztályozó vizsga,
pótló vizsga,
javítóvizsga.
2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben
vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
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ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a
kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó
vizsgát tehet,
ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy
adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.
3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és
ezt igazolja.
4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen
osztályzatot kapott.
5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő
szabályok szerint kell megszervezni.
6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei
- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor)
tudják meg.
7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy
gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Környezetismeret
Ének-zene
Vizuális kultúra
Életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport

Magyar nyelv
Magyar irodalom
Idegen nyelv
Matematika
Erkölcstan
Történelem
Természetismeret
Fizika
Kémia
Biológia
Földrajz
Ének-zene
Honismeret
Vizuális kultúra
Informatika

ALSÓ TAGOZAT
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
szóbeli

FELSŐ TAGOZAT
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
írásbeli
szóbeli
szóbeli
szóbeli

gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati

gyakorlati
gyakorlati
gyakorlati
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Technika és életvitel
Testnevelés és sport

gyakorlati
gyakorlati

2.15 A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok
1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak,
melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.
2. Az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
közreműködésével – minden tanév végén tájékoztatja a szülőket
azokról a tankönyvekről, taneszközökről amelyekre a következő tanévben az
iskolában szükség lesz,
az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről,
arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások
csökkentéséhez,
arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre.
3. Az iskola a szülők jelentkezése alapján minden tanév végén felméri, hogy a tanulók közül a
következő tanévben kik lesznek jogosultak ingyenes tankönyv – normatív kedvezmény –
igénybevételére. Ehhez a szülőknek az ingyenes tankönyv iránti igényüket a jogszabály által
előírt igénylő lapon jelezniük kell. Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek- és
ifjúságvédelmi felelősének be kell mutatniuk az ingyenes tankönyvre – a normatív
kedvezményre – való jogosultságot igazoló iratokat is.
4. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai
könyvtárból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig
tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a
végéig biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá.
5. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a
tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen
kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába.
6. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek
az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott
tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent
tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat véleményének figyelembe
vételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv
rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
7. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú
tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.
8. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók
közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e
támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél a szociális
támogatás megállapításának – házirendben szereplő – elveit kell figyelembe venni.

2.16 A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www. vadaskertiskola.hu.
24

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
- az iskola irattárában;
- az iskola nevelői szobájában;
- az iskola igazgatójánál;
- az osztályfőnököknél;
- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
- az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél;
- az iskola fenntartójánál.
4. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az
iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át kell adni.
5. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden
osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
- a tanulókat osztályfőnöki órán;
- a szülőket szülői értekezleten.
6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
- a tanulókkal osztályfőnöki órán;
- a szülőkkel szülői értekezleten.
7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől
eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.

3. Egyéb szabályozások
1. Elektronikus napló használatára iskolánkban még nincsen lehetőség.

4. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az
iskola igazgatója készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és
véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A
diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola
igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják
az iskola igazgatójához.
4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet
véleményét.
5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével
elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója
beszerzi az iskolai szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat véleményét az elkészített
tervezettel kapcsolatban.
6. Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését.
7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.
8. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illetve –
bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola igazgatója, a

25

nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai
vezetősége.

A Vadaskert Általános Iskola Szülői Szervezete, Diákönkormányzat, Nevelőtestülete 2016.
június 15-én az iskola Házirendjének módosítását megismerte és elfogadta.
Budapest, 2016. június 15.
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