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1. Általános rendelkezések  

1.1 A Házirend célja, feladata 

A Házirend iskolánk egyik alapdokumentuma. Előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, 

hogy az egyértelmű szabályok mindenki számára megteremtsék a zavartalan nevelő-oktató 

munka, az eredményes tanulás, a jó iskolai légkör és közösségi élet feltételeit.  

Feladata, hogy a hatályos jogszabályok alapján meghatározza a tanulói jogok és kötelességek 

gyakorlására, az iskolai munkarendre, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendjére 

vonatkozó szabályokat. 

1.2 A Házirend jogszabályi háttere 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a szakképzési megállapodásról 

 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 

 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert  szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól 

 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről 

 20/2012. EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

 2012. évi 110. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

 2001. évi XXXVII. törvény tankönyvpiac rendjéről 

 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosításáról 

 2012. évi 229. Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 106/2012. (VI. 1.) Kormányrendelet Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 

100/1997. (VI. 13. Kormányrendelet módosításáról. 

 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete az oktatási igazolványokról 
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 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, 

valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 

 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 35/2014-es EMMI rendelet a 2014/2015-ös tanév rendjéről 

 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítása a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 

1.3 Házirend hatálya 

1.3.1. A Házirend szabályainak betartása kötelező az intézménnyel jogviszonyban álló 

tanulók és alkalmazottak, valamint az intézményben való benntartózkodás alatt az 

intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek számára egyaránt. 

1.3.2. A házirend előírásai az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben - tanítási időn kívüli 

szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az 

iskola szervez, és amelyeken az iskola látja el a tanulók felügyeletét. A tanulók - az 

iskola által szervezett - iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend 

előírásait. 

1.3.3. Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és 

szülője elfogadja az iskola nevelési alapelveit, értékrendjét, szabályait és elvárásait. 

1.3.4. A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület elfogadásával, az 

Iskolaszék/Intézményi Tanács és a Diákönkormányzat véleményének kikérésével 

hagyja jóvá. 

1.3.5. A házirend módosítását az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az Iskolaszék/Intézményi 

Tanács, a Diákönkormányzat jogosult kezdeményezni, az esetleges módosításáról a 

nevelőtestület a kezdeményezéstől számított harminc napon belül dönt, a módosítást 

- az egyes közösségek jogainak gyakorlása után – az igazgató hagyja jóvá. 
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A Házirend nyilvánossága 

 

A Házirend nyilvános dokumentum. A Házirend megtekinthető az iskola igazgatójánál, az 

igazgatóhelyetteseknél, az intézményegység-vezetőnél, az osztályfőnököknél, az iskola 

nevelői szobáiban, valamint az iskola honlapján. www.bezeredj.hu 

A Házirendet a szülőkkel a tanév első szülői értekezletén, a tanulókkal az első tanítási napon 

az osztályfőnök ismerteti. A tájékoztatás tényét a szülők és a gyermekek is aláírásukkal 

igazolják. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az igazgatótól, igazgatóhelyettestől, 

intézményegység-vezetőtől, illetve az osztályfőnököktől és a nevelőktől, gyermekvédelmi 

felelősöktől, és a diákönkormányzat vezetőtanárától - fogadóóráikon. 

 

2. A TANULÓI JOGVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 A tanulói jogviszony keletkezése 

Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, mely a jogviszonyból eredő jogok gyakorlásának 

kezdő időpontja. Az első évfolyamos tanulók jogviszonyból eredő jogaikat szeptember 1-jétől 

gyakorolhatják. 
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3. MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

Az iskola éves munkarendjét - az iskola tanévre vonatkozó munkatervében - a 

nevelőtestület határozza meg a tanév rendje, az iskolavezetés valamint a diákönkormányzat 

javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai az éves munkatervben kerülnek 

rögzítésre. 

3.1 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások és szünetek rendje 

A tanítási idő (kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) 8:00 órától 13:45 óráig 

tart. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.  

A tanítási órák időtartalma: 45 perc. Az óraközi szünetek időtartama 15 / 10 /5 perc. 

Az iskolarádió adásnapján a nevelők és a tanulók is az osztályokban tartózkodnak az adás 

kezdési időpontjában, ¾ 8-tól 08.00-ig. 

Alsó tagozaton az 1. a felsőben a 2. óra utáni szünet a tízóraizás időpontja. A tanulók 

ebben a szünetben az osztályokban tartózkodnak és étkeznek. 

A tanulók egészsége érdekében - a tantermekben minden szünet alatt szellőztetni kell. 

Az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül a tanulók – egészségük érdekében – 

lehetőség szerint az udvaron töltsék, vigyázva saját és társaik testi épségére! 

Tanítási órák után nevelői kísérettel és felügyelettel történik az étkeztetés. 

Az alsó tagozaton az ebédeltetést az órarendbe építjük be, a felső tagozaton a 6. óra 

után ebédszünetet tartunk. Az új ebédlő üzembe helyezését követően a felső tagozaton az 5. 

óra után tartunk ebédszünetet azoknak a tanulóknak a számára, akiknek 6-7. vagy 6-8. órája 

van. Akinek csak 6. órája van, az az órát követően ebédel. 

 
A tanítás heti rendjét órarend rögzíti. Iskolánkban az első óra 08:00-kor kezdődik. Az 

iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután öt óráig vannak 

nyitva az iskola közössége számára. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét a - 

székhelyintézményben - az iskola reggel 0710 órától (alsó tagozat) 07:30 órától (felső tagozat) 

a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 16:00 – 17:00 

óráig – a tanév eleji felmérést követően szülői igény szerint – indokolt esetben az intézmény 

felügyeletet biztosít. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét – az 

Intézményegységben - az iskola reggel 07:30 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli 

foglalkozások idejére tudja biztosítani 17:00 óráig. A tanulóknak reggel 07:30 óra és 07:50 óra 

között kell az iskolába érkezniük. Az alsó tagozaton 7:10 órától biztosítunk tanulói felügyeletet. 

7:30 óráig az alsó tagozat földszinti folyosóján tartózkodhatnak a gyermekek. 7:50 órakor a 

szülők elhagyják az iskola épületeit a tanórák zavartalan megkezdése érdekében. Az iskola 

bejáratait az alsó tagozaton 7:50-től, a felső tagozaton 8:00 órától zárva tartjuk. Ezt követően 

az intézménybe csak a főbejáraton keresztül (Szentháromság tér 1.) lehet bejutni. A késve 

érkező tanulók iskolába lépésének időpontját a portás feljegyzi és az osztályfőnökök 

rendelkezésére bocsájtja. A gyerekek által otthon felejtett taneszközöket, egyéb tárgyakat a 

szülők, hozzátartozók a tanítás alatt a titkárságon adhatják le.  
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A tanulók táskájukat a folyosón helyezik el, majd a jelző csengetésig az udvaron 

tartózkodnak. A csengetést követően a tanulók sorakoznak, az alsó tagozaton cipőt váltanak, 

majd előkészülnek a tanórákra.  

A felső tagozaton a bejáratokat 13:30-tól, az alsó tagozaton 16:00 órától tartjuk ismét nyitva. 

 

Az iskola épületei a különböző iskolán kívüli foglalkozások miatt reggel hat és este kilenc 

óra között nyitva állnak a bérlők számára. 
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Az óraközi szünetek és a csengetés rendje  

 

SZÜNETEK RENDJE 

Órák előtti szünet 730-0800 

1.szünet 845 - 900 

2.szünet 945-1000 

3.szünet 1045-1100 

4.szünet 1145-1155 

5.szünet 1240-1245 

6.szünet Felső tagozat: 1330 - 1400 

Alsó tagozat : 1330 - 1335 

7.szünet Felső tagozat: 1445 - 1450 

Alsó tagozat : 1420 - 1430 
 

TANÓRÁK RENDJE 

 Felső tagozat Alsó tagozat  

1.óra 0800-0845 0800-0845 

2.óra 0900-0945 0900-0945 

3.óra 1000-1045 1000-1045 

4.óra 1100-1145 1100-1145 

5.óra 1155-1240 1155-1240 

6.óra 1245-1330 1300-1345 

7.óra 1400-1445 1350-1435 

8.óra 1450-1535  

 

 A tanulók étkeztetése folyamatosan történik. A 7-8. osztályos tanulók szülői igazolás 
alapján egyedül mehetnek át az ebédlőbe. Különleges esetben a szülő kérheti, hogy gyermeke 
egyedül mehessen ebédelni. 

• Óraközi szünetekben a tanulók a számukra kijelölt udvarrészen tartózkodhatnak, az 
udvar másik részére csak tanári engedéllyel mehetnek. 

• Másik épületben lévő szaktantermi óra esetén a tanulók a kijelölt helyen sorakoznak, 
majd a nevelő kíséretében vonulnak a szaktanterembe. 

• Az óraközi szünetekben szünet vége előtt 5 perccel jelzőcsengő figyelmezteti 
tanulóinkat. (kivéve az 5. szünettől) 

• A tanulók a jelzőcsengő hangjára sorakoznak, majd az ügyeletes nevelő engedélyével 
vonulnak be osztályaikba. 
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• A szaktantermekből a tanulók a saját osztályaikba mennek, felszerelésüket a padjukra 
teszik, majd az udvarra távoznak. A szaktantermekbe a tanulók az időjárásnak 
megfelelő öltözetben mennek át. 

• A tanulói ügyeletesek – felső tagozat – 07:30-07:55-ig, valamint az óraközi szünetekben 
végzik feladatukat. 

 

3.2 Délutáni napirendek 

Napközis munkarend (alsós): 

 11:45-13:30 folyamatos ebéd /tanórák/ egyéni fejlesztések/ szakkörök/ 
foglalkozások 

 13:30-14:45 tanóra/ szervezett foglalkozás,/ szabadidős tevékenység 

 14:45-15:45 tanóra és előkészületei 

 15:45-16:00 uzsonna és tevékenységei 

 16:00-17:00 felügyelet/foglalkozás/egyéni fejlesztés/szakkör 

 

Napközis munkarend (felsős): 

 11:45-14:00 ebéd /tanórák/ egyéni fejlesztések/ szakkörök/ szabadidő/ 
foglalkozások 

 14:00-14:30 szervezett foglalkozás/szabadidő/egyéni fejlesztés/szakkör 

 14:30-15:45 tanóra és előkészületei 

 15:45-16:00 uzsonna és tevékenységei 
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3.3 Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli rendszeres foglalkozások a diákok igényeinek és az iskola lehetőségeinek 
összehangolásával szerveződnek. 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli 
foglalkozásokat szervezi: 

• Délutáni időszak: 
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16.00 óráig tartó iskolai 
foglalkozások megszervezéséről, amelyek a 2013/2014-es tanévtől kezdődően kerülnek 
bevezetésre. 
 A törvény szerint a „általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni 
tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat 
óráig tartsanak”, és „a tanuló kötelessége, hogy ezeken a foglalkozásokon részt vegyen”. 
A tizenhat óráig kötelezően biztosítandó egyéb iskolai foglalkozások továbbra is 
lehetőséget adnak a napközis foglalkozások megtartására. 
 Ugyanakkor a törvény módot ad arra is, hogy a szülő kérelmére az iskola igazgatója 
saját hatásköre alapján - az érintett tanuló vonatkozásában - a délutáni foglalkozásokon 
való részvétel alól felmentést adhasson.  
 A felmentés a heti délutáni foglalkozások egészére vonatkozik, kivételt képeznek az 
iskolai rendezvények, amelyek minden tanulónk számára kötelező.   
Tehát azon gyerekek esetében, akik csak egy-egy iskolai szakkörön vagy tömegsporton 
szeretnének részt venni, de más foglalkozáson nem, a szülő a hét egészére felmentést 
kérhet. 
 Amennyiben felmentést kapnak akkor az érintett tanulók csak azokon a szakkörökön, 
tömegsporton vesznek részt, amelyre jelentkeztek. 

 
• Tehetséggondozó és felzárkóztató egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a lassan haladó tanulók 
felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 
felzárkóztató foglalkozások úgynevezett egyéni fejlesztések segítik. 

• Tömegsport. Iskolai tömegsport működik a 7-8. évfolyamon heti 2 órában, valamint az alsó 
tagozaton heti 2 órában. Célja a különböző sportágak technikájának magasabb szintű 
megismerése, elsajátítása, valamint a mindennapos testnevelés biztosítása. 

• A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 
szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 
szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök 
indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével minden 
tanév elején az iskolavezetés dönt. Szakkör vezetését - az iskola igazgatójának megbízása 
alapján - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

• Versenyek, vetélkedők. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 
(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők. A legtehetségesebb tanulókat az 
iskolán kívüli versenyekre is felkészítik a nevelők.  
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• Kirándulások. Az iskola nevelői az osztályok számára évente 1 alkalommal kirándulást 

szervezhetnek szülői kérésre. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskolaszék maximálhatja a költségek mértékét. 

A tanulók a kirándulást megelőzően és a kirándulás helyszínén is balesetmegelőző és 

balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melynek tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. 

Kirívó magatartási problémák esetén a nevelőtestület a tanulót a kiránduláson való 

részvételtől eltilthatja. 

• Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez különféle 

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

múzeumlátogatások, képtári foglalkozások, klubdélutánok…). 

• Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott 

tanulók (magántanulók) és az iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév 

elején egyénileg történik. 

3.4 Tanórán kívüli foglalkozások rendjének szabályai 

A tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői a tanítási órák után szervezik meg. Az ettől 

eltérő időpontokról a szülőket előre értesítik. 

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 foglakozásokon kötelező, ez alól 

felmentést a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.  

3.5 A délutáni foglalkozásokra vonatkozó külön szabályok 

A beiratkozás rendje: 

Az iskolában a nappali rendszerű iskolai oktatás részei a napközis foglalkozások  
[Nkt. 27. § (1)]. 

 a tanuló kötelezettsége a (törvényes képviselő, ill. a szülő által) választott napközis 
foglalkozásokon való részvétel, továbbá azok rendjének megtartása. 46. § (1) a), d) 
pontja] 

 az egész napos –16 óráig tartó –iskolai foglakozásokon való egyéb foglalkozásokon 
történő részvétel alól az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti [Nkt. 55. § 
(1)] 
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3.6 A napközis tanrend 

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva - kezdődnek és délután 16:00 óráig tartanak (1-8. évfolyamon), 16:00 

– 17:00-ig biztosítjuk a tanulók felügyeletét. Ebben az idősávban egyéni fejlesztések, valamint 

szakköri foglalkozások zajlanak. 

3.7 A távolmaradás rendje a napköziben 

A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató, 

vagy az igazgatóhelyettesek engedélyt adhatnak. A napközis foglalkozásról való hiányzást a 

szülőnek igazolnia kell. 

3.8 A gyógytestnevelési tanórák rendje 

Intézményünkben a gyógytestnevelés megszervezését „A gyógytestnevelés szakszolgálati 

protokollja” és a gyógytestnevelési ellátást szabályozó törvények alapján állítottuk össze: 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. &, 18.&  
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 142.&  
• 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 10. 28.&  
• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklet  
• 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet  
• 51/1997. NM rendelet, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról  
• 67/2005. (XII.27) EÜ M rendelet, a módosításáról  
 

A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 10. 28. § (2) értelmében a gyógytestnevelés megszervezése, 

személyi feltételeinek biztosítása a Pedagógiai Szakszolgálat feladata a tankerületi központ 

által kijelölt nevelési-oktatási intézményekben. 

Intézményünkben szakképzett, saját alkalmazásban álló pedagógus látja el a 

gyógytestneveléssel kapcsolatos feladatokat a Pedagógiai Szakszolgálat megbízásából. 

A gyógytestnevelés órákhoz szükséges tornaterem és eszközök biztosítása a nevelési -oktatási 

intézmény feladata.  

 

A gyógytestnevelésre való beosztás, ellátás rendje:  

• A törvény értelmében az iskolás korosztályú gyermekek egészségi állapotának szűrése, 

valamint a tanulók testnevelési alkalmasságának megállapítása az intézményt ellátó iskola-

egészségügyi szolgálat kötelessége. Intézményünkben ezt a feladatot iskolaorvos illetve 

iskolavédő látja el.  
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• A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat 

alapján könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. A következő 

tanévre szóló orvosi szűrővizsgálatot május 15-ig kell elvégezni. A következő tanév testnevelési 

besorolási névsorát el kell juttatni az intézmény vezetőjéhez és a területileg illetékes 

pedagógiai szakszolgálathoz.  

• Az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a belépő évfolyamok szűrését az 

aktuális tanév október 15-ig lehetőleg el kell végezni.  

• A testnevelési kategorizálás kizárólag iskolaorvosi vagy szakorvosi vélemény alapján 

fogadható el. A háziorvos által adott felmentés nem vehető figyelembe.  

• Az iskolában a gyógytestnevelés feladatának ellátása a tanév rendjéhez igazodik. Az 

adott tanulóra vonatkozó ellátásnak a tanév rendjétől eltérő megkezdése vagy befejezése csak 

az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető. 

• Év közbeni kategóriaváltozás azon esetekben történhet, amikor a tanuló egészségi 

állapotában bekövetkezett változás átsorolást tesz szükségessé. 

• Átsorolás esetén az iskola-egészségügyi szolgálat a változásról értesíti az iskola 

igazgatóját, a gyógytestnevelő tanárt és a szülőt.  

• A gyógytestnevelés az orvosi javaslat alapján 1-3, 4-8 vagy 9-16 fős csoportokban 

szervezhető meg.  

A gyógytestnevelési besorolással kapcsolatos felülvizsgálati eljárás:  

Amennyiben az iskolát ellátó orvos testnevelési besorolásával a szülő, vagy nagykorú tanuló 

esetén maga a tanuló nem ért egyet, a köznevelési törvény 37. § (2) alapján 15 napon belül 

eljárást indíthat.  

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

25. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok 

37. § (1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit - 

jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a tanulóval, a szülővel. 

(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a 

továbbiakban együtt: döntés) ellen a tanuló, a szülő - a közléstől, ennek hiányában a 

tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat… 

 

A gyógytestnevelési órák száma:  

• A gyógytestnevelés-órákat, ha a lehetőségek adottak, legkevesebb heti három, de 

legfeljebb heti öt tanóra keretében kell megszervezni.   

• Amennyiben a tanuló iskolaorvosi/szakorvosi javaslat alapján testnevelésórán is részt 

vehet, akkor számára is biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az 
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esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie 

a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a szakorvos tesz javaslatot.  

• Ha a tanuló állapota miatt nem vehet részt a testnevelésórán, úgy számára a 

gyógytestnevelés keretében kell biztosítani a mindennapos testnevelést.  

 

A gyógytestnevelés kategóriái:  

A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a gyógytestnevelésre járó tanulók két csoportba 

sorolhatók: 

II.a kategória 

A tanulók egy része iskolaorvosi vagy szakorvosi javaslat alapján testnevelés órán is részt 

vehet. (Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek 

együttesen kell elérnie a heti öt órát. 

II.b kategória 

Azok a tanulók tartoznak ide, akik csak gyógytestnevelés órán vehetnek részt. 

III. kategória 

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, 

belgyógyászati vagy egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi 

lehetővé a gyógytestnevelés-órán való részvételét sem. (Ellátásuk egészségügyi 

intézményben, gyógytornászok által történik.) 

  

A gyógytestnevelésre járó tanulók értékelése:  

• A gyógytestnevelés órára beosztott tanulók számára a gyógytestnevelés 

foglalkozásokon való részvétel kötelező. 

• A tanuló osztályzatot kap, mulasztásait igazolnia kell. 

• II. a kategória esetében a tanulók értékelését a testnevelő és gyógytestnevelő tanár 

együtt végzi. A gyógytestnevelés órán szerzett jegy egyenértékű a testnevelés órai jeggyel.  

• A II. b kategóriába sorolt tanulók értékelését a gyógytestnevelő tanár végzi. Az általa 

adott érdemjegy testnevelés jegyként írandó be a tanulók félévi értesítőjébe, bizonyítványába.  

• Felmentett bejegyzés csak annak a tanulónak a bizonyítványába írható be, aki 

egészségügyi állapota miatt gyógytestnevelés órára sem járhat. (III. kategória)  

 

A hiányzások kezelése:  
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• A gyógytestnevelésre járó tanulók számára a foglalkozásokon való részvétel kötelező, 

a hiányzás ugyanolyan módon kezelendő, mint bármely iskolai hiányzás. 

• A gyógytestnevelőnek kötelessége a mulasztásokról az intézményeket értesíteni. A 

hiányzások kezelése (igazolt, igazolatlan) az osztályfőnökök feladata. 

• A rendeletben meghatározott 30%-os hiányzási szabály a gyógytestnevelésre nézve is 

érvényes. Amennyiben a mulasztások miatt a tanuló nem értékelhető, akkor osztályozó 

vizsgára kell behívni, attól függetlenül, hogy testnevelés órán részt vett-e. 

 

A gyógytestnevelő pedagógus feladata:  

• A tanévkezdést követően és a tanév során egyeztet az adott intézmény iskolaorvosával 

és védőnőjével.  

• A gyógytestnevelésben részt vevő gyermekek, tanulók részére nyújtott ellátásról 

gyógytestnevelési naplót vezet.  

• Folyamatosan értesíti az iskolavezetést, a testnevelést tanító kollégát, az 

osztályfőnököt az órára járó tanulók mulasztásairól, érdemjegyeiről, értékeléséről. 

• A félév és a tanév utolsó tanítási napját legalább egy héttel megelőzően értesíti az 

oktatási intézmény vezetőségét, testnevelést tanító kollégáját, a tanuló osztályfőnökét a 

tanuló félévi és év végi gyógytestnevelési záró érdemjegyéről, értékeléséről.  

• Az e-KRÉTA naplóba bejegyzi az órák anyagát, vezeti az érdemjegyeket, mulasztásokat. 

 

3.9 Kirándulások, szabadidős programok rendje 

A tanulmányi kirándulások, táborozások és a szabadidős programok időpontjáról a szülők 

írásos tájékoztatót kapnak. Tanulói részvétel csak a szülő írásos nyilatkozata alapján 

lehetséges. Részvételi díj mértékét az SZMK véleményezi és hagyja jóvá. 

3.10 Rendezvények, iskolai ünnepek 

Az iskolai ünnepeket, kiemelt rendezvényeket az iskola éves munkaterve rögzíti. Az 

ünnepélyek, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában a tanárok vezetésével az iskola 

tanulói is részt vesznek. A rendezvényeken, ünnepélyeken a tanulók megjelenése kötelező. 

Hiányzásuk igazolatlannak minősül. A rendezvényeken, ünnepélyeken a tanulók megjelenése, 

alkalomhoz illő öltözetben kötelező. Esetleges hiányzásukat/távolmaradásukat, igazolni kell. 

3.11 A nyitvatartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai 

A tanulók felügyeletéről a tantárgyfelosztásban szereplő tanórákon, foglalkozásokon a 

tantárgyfelosztás/ügyeleti rend szerint a pedagógusok gondoskodnak. Távollétük esetén az 
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igazgatóhelyettes, intézményegység-vezető által kiírt helyettesítés rendje alapján valósul meg 

a felügyelet. 

Az intézmény rendezvényein az igazgatóhelyettes és a programszervező által elkészített 

ügyeleti beosztás alapján gondoskodunk a tanulók felügyeletéről. 

 A tanulóknak reggel 0730 óra és 745 óra között, valamint az óraközi szünetekben - kivéve 
az étkezési szünetet - az udvaron kell tartózkodniuk. 

 Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján, vele együtt a tanulók a 
szünetekben, a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. 

 Az alsó tagozaton az első, a felső tagozaton a második óraközi szünet a tízórai szünet, 
ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek. 

 Az óra kezdete előtt az osztályok a kijelölt sorakozó helyeken sorakoznak, majd az 
ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe vonulnak. 

 A szaktantermekbe, interaktív termekbe kizárólag a nevelők vezetésével vonulhatnak be 
a tanulók. 

 A napközis tanulók az osztálytermekben várják tanítás után a csoportvezető nevelőket. 

 A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét indokolt esetben, csak a szülő személyes, vagy 
írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, 
intézményegység-vezető) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. 

 

A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók - külön beosztás szerint reggel 730 és 800 óra 

között, valamint az óraközi szünetekben a folyosókon tanulói ügyeletet láthatnak el. Kivétel a 

tízórai szünet. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat és az osztályfőnök osztja 

be.  

A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, 

felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók 

magatartására. Az iskolába betérőket fogadják és útbaigazítják az iskolatitkár segítségével. 

A tanulóknak az óraközi szünetekben - kivéve az első/második szünetet - az udvaron kell 

tartózkodniuk. 

 Tízórai szünet alsó tagozat: 845-0900 

 Tízórai szünet felső tagozat: 945-1000 

 Uzsonna ideje alsó tagozat: 1545-1600 

 Uzsonna ideje felső tagozat: 1545-1600 

 

Becsöngetéskor az osztályoknak jó idő esetén az udvaron kell sorakozniuk, majd az osztályban 

tanító nevelővel együtt vonulnak az osztálytermekbe. Rossz idő esetén a tanulók az 

osztálytermekben várják a tanórák megkezdését. 
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Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyben eljárók 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől 

engedélyt kaptak. 

3.12 Tanítási szünetek rendje 

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

nyitva (Szentháromság téri épületben). 

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg a Tankerülettel egyeztetve. Az ügyeleti 

rend (a felelős ügyelet megnevezésével, időponttal) a szünet megkezdése előtt a tanulók és a 

nevelők tudomására hozza. Közzététel módja: körlevélben, hirdetőtáblán és a honlapon. 

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 730 és 1600 óra 

között, pénteken 1330 óráig. 

Az étkezési térítési díjak befizetésére az erre kijelölt helyen és napokon történik. Az esedékes 

időpontokról az iskola értesíti a szülőket. (Az intézményben elhelyezett értesítéseken, 

valamint az iskola honlapján.) 

3.13 A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának szempontjai 

A tanév általános rendjéről miniszteri előírás évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, 

programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek 

véleményének figyelembevételével. 

A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb 

eseményeket és időpontokat: 

• nevelőtestületi értekezletek időpontjait, 

• az intézményi rendezvények és ünnepségek időpontját, 

• a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, 

• a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját 

• a nyílt napok megtartásának idejét. 

A tanév helyi rendjét, valamint az intézmény rendszabályait, a házirendet, és a balesetvédelmi 

előírásokat az osztályfőnökök, szaktanárok az első tanítási napon, illetve szaktárgyi órán 

ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - 

az iskola igazgatója dönt. Tanítás nélküli munkanapok felhasználhatók oktató-nevelő 

tevékenységgel kapcsolatos feladatok, szakmai továbbképzések, előadások szervezésére. 

A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának szempontjai: 

• szünetek figyelembevétele a minisztériumi rendelet alapján 

• munkaszüneti napok figyelembevétele 
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3.14 Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje, normatív szabályai 

Az intézmény hagyományainak ápolása, fejlesztése és bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti- és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. Az 

ünnepélyeken a nevelőtestület és a tanulóifjúság minden tagjának megjelenése kötelező, a 

távollétet igazolni kell. 

Az ünnepélyek rendezése, az előkészítő munkában való részvétel, a megemlékezések 

megtartása (az iskola és a diákönkormányzat éves munkatervében foglaltak szerint) minden 

pedagógusnak kötelessége. A megtartott iskolai ünnepélyeket és megemlékezéseket az 

osztályfőnök az e-naplóba bejegyzi. 

Az iskolai és városi kiemelt rendezvényeken a tanulóknak előírt viselet: sötét nadrág, szoknya, 

fehér blúz/ing és az iskola egyen-nyakkendője. 

A nyakkendőt az iskola ingyen biztosítja a tanulóknak beiratkozáskor, melyet a 8. osztály végén 

térítés ellenében megtarthatnak a tanulók, vagy visszaszolgáltatják azt. 

3.15 A tanulók értéktárgyainak elhelyezési, illetve bejelentési szabályai 

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

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt a szülő – az intézmény által kiadott „Szülői 

nyilatkozatban” engedélyezik, illetve az osztályfőnökkel megbeszélik. 

3.16 Tárolási lehetőségek 

A tanulók felszerelésüket padjukban, szekrényükben tárolhatják. A kerékpárok és rollerek 
tárolásához az iskola fedetlen tárolóhelyet biztosít, a kerékpárok biztonságos lezárásáért a 
tanuló felel. 

A tanuló kérésére a tanítási idő végéig - a leadott értékeket megőrzi az iskola /titkári szoba, 
tanári/. Amennyiben a tanuló az értékeit megőrzésre nem adja le, az iskola a keletkezett kárért 
felelősséget nem vállal. 

A szülő a gyermeke által behozott tárgyakra (kerékpár, roller, hangszer, mobiltelefon) köteles 
engedélyt kérni, - iskolai nyomtatványon – melynek aláírásával igazolja, hogy a Házirend 
idevonatkozó szabályait ismeri, tudomásul vette. 

3.17 Használati, behozatali korlátok  

• Az iskolába tilos egészséget veszélyeztető tárgy, anyag vagy a közbiztonságra veszélyes 

eszközök bevitele. (pl.: szúró-, vágó-, ütésre szolgáló-, vegyi eszközök, fegyverutánzat stb.) 

Ezen tárgyak körébe tartozó eszközök behozatala az iskolába vagy az iskola által szervezett 

szabadidős rendezvényekre fegyelmi intézkedést von maga után. 

• Intézményünkbe idegen eredetű adathordozót (CD, DVD, pendrive, USB-porton keresztül 

csatlakoztatható egyéb háttértároló) tanulóink nem hozhatnak be, csak kizárólag 

szaktanári utasításra (pl. lemezre készített otthoni feladat bemutatása). 
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• A tanuló értékes ékszert, órát és nagyobb pénzösszeget, mobiltelefont, okosórát, 

kerékpárt, rollert - csak a szülő és saját felelősségére hozhat az iskolába, felelősséget értük 

az iskola nem vállal. 

• Kerékpárral történő közlekedés esetén, a kerékpárokban esetlegesen keletkezett károkért 

az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Kerékpárral a tanuló az iskola területén nem 

közlekedhet, az úttestre közvetlenül nem hajthat ki. 

• A tanulók motorkerékpárt az iskola területére nem hozhatnak be. 

• A szülő - rendszeresített formanyomtatványon történő - írásos bejelentése szükséges 

mobiltelefon, kerékpár, hangszer és zenelejátszó iskolába történő beviteléhez. 

• Szülői bejelentés alapján az iskolába behozott mobiltelefont, okosórát, táblagépet a 

tanuló sem a tanórán, sem a tanórán kívüli foglalkozásokon nem használhatja, és nem 

tarthatja bekapcsolt állapotban. 

• Az engedéllyel behozott dolog használatára vonatkozó szabály első alkalommal való 

megsértése esetén a tanuló az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot (pl.: telefon) 

köteles átadni a nevelőnek, aki azt megőrzésre a titkári irodába adja le.  

A megőrzésre átvett dolgot a tanuló a tanítás befejeztével a titkári irodában kapja vissza. 

A szabály második és további alkalommal történő megsértése esetén a tanuló az 

engedély vagy bejelentés nélküli dolgot (pl.: telefon) köteles átadni a nevelőnek, aki azt 

megőrzésre a tikári irodába adja le. A megőrzésre átvett dolgot csak a tanuló 

szülője/gondviselője veheti át az iskola titkári irodájában. 

3.18 Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
szabályai 

A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvényeken, kirándulásokon a tanuló 

kötelessége, hogy legyen fegyelmezett, tartsa be az előírásokat, a közlekedési és 

balesetvédelmi szabályokat. Magatartásában legyen az iskolához, tanulóhoz méltó. Védje a 

társadalmi-, és iskolai tulajdont, társainak se engedje annak rongálását. Magatartása legyen 

fegyelmezett, tisztelettudó, társai testi épségét nem veszélyeztető. Az iskolán kívül is 

tanúsítson az általános viselkedési szabályoknak megfelelő magatartást. 
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4. DIÁKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK SZABÁLYAI 

Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a 

demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében - a házirendben meghatározottak 

szerint - diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület 

segíti. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak - a nevelőtestület véleménye meghallgatásával - 

saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik 

megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

 

A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak 

létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, pedagógus segíti, akit a 

diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra. 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

Az intézményi diákönkormányzat működésére, jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök/szakkörök 

működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport stb. 

Diákkörök/szakkörök szervezésénél figyelembe vesszük az intézmény partnereinek (tanulók, 

szülők) felmerülő igényeit. A javasolt diákkör/szakkör létrehozásáról minden tanév elején - az 

adott lehetőségek figyelembevételével - a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor az iskolavezetés a munkaközösségekkel egyeztetve dönt. 

A diákkörökbe /szakkörökbe a tanulóknak a tanév 1-2. hetében kell jelentkezniük és a 

diákkör/szakkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 

Diákkör/szakkör létrehozását minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti. A diákkört/szakkört 

csak pedagógus illetve az iskola által felkért nagykorú személy irányíthatja, vezetheti. 
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5. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

Az intézmény területének, épületeinek, helyiségeinek, berendezéseinek használati 

szabályai: 

5.1 Tanítási időben a használat rendje 

Az intézmény területét, udvarait, helyiségeit a tanulók és az ott dolgozók használhatják, a 

hivatalos ügyet intézők, és azok, akik erre az iskolaigazgatótól engedély kaptak. Az iskola 

épületébe érkező szülők, idegenek belépését a nevelő, iskolatitkár valamint az ügyeletes 

tanuló irányítja, ellenőrzi. Az iskola udvarán csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. 

Felügyeletet - ügyeleti rend szerint - a tanítási idő alatt és a délutáni foglalkozásokon, iskolai 

rendezvényeken, programokon biztosít az iskola. 

Az épületet tanítási órák és a foglalkozások ideje alatt csak tanári engedéllyel hagyhatja el a 

tanuló. A polgári épületben a tanulók csak tanítási órák és egyéb rendezvények idején 

tartózkodhatnak. Tanórai szünetekben felügyelet nélkül az épületben tartózkodni tilos. 

Az intézmény alsó tagozatának főbejáratát 08:00 – 16:00 óráig biztonsági okok miatt zárva 

tartjuk. 

5.2 Tanórán kívüli használat rendje 

Napközis foglalkozások és tanórán kívüli foglalkozások rendjéért a foglalkozást vezető nevelők, 

edzők, megbízott felnőttek felelnek. 

Tanórán kívüli foglalkozások befejezése után az iskola területét, helyiségeit a tanulóknak el kell 

hagyni. Foglalkozások után csak külön tanári engedéllyel tartózkodhat tanuló az intézmény 

területén. 

5.3 Az intézmény egyes helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok - Szertárak 

használati rendje 

A szertárba csak a szaktanárok által megbízott szertárfelelősök jogosultak bemenni tanári 

engedéllyel. 

Az eszközök előkészítését a megbízott tanulók végezhetik. Az udvari játékokat, sportszereket 

a balesetvédelmi szabályok betartása mellett használhatják a tanulók. Amennyiben az udvaron 

szabálytalan sportszer használatot észlelnek, kötelesek jelenteni az ügyeletesnek. 

5.4 Szaktantermek használati rendje 

A szaktantermekbe, interaktív termekbe tanári vezetéssel mehetnek be a tanulók és csak 

nevelő felügyeletében tartózkodhatnak ott. A szaktantermekbe és a könyvtárba élelmet és 

italt bevinni tilos. A szaktantermeket használat után be kell zárni. Zárásról a megbízott tanuló 
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vagy a pedagógus gondoskodik. Az interaktív táblákat a tanulók kizárólag pedagógus 

jelenlétében használhatják. 

A számítástechnikai termet csak tanári felügyelettel használhatják a tanulók a géptermi 

használati rend alapján, melyet a számítástechnika-teremben ki kell függeszteni. 

5.5 Tornacsarnok, dzsúdó terem használati rendje 

A tornacsarnokot, dzsúdó termet, öltözőket csak tanári engedéllyel lehet használni. Élelmet, 

italt a csarnokba, terembe bevinni tilos. 

Használata: tornafelszerelésben, tornaruhában, torna vagy edzőcipőben. Utcai cipőben a 

csarnokot nem használhatják a tanulók. 

A dzsúdóterembe – a tatamira - csak cipő nélkül lehet bemenni. Foglalkozás után a dzsúdó 

helyiség ajtaját a megbízott tanuló vagy a tanár zárja. 

5.6 Sportszerek - szertár használata 

A sportszereket a tanár engedélyével rendeltetésszerűen lehet használni. A szertár 
használatánál a testnevelő tanár utasításait kell követni. 

5.7 Vagyonvédelem 

A sportszerekre, berendezési tárgyakra kötelessége a tanulóknak vigyázni, ha megrongálódást 
észlelnek, jelenteniük, kell az órát adó tanárnak, edzőnek. Szándékos károkozás esetén az 
okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni.  

Az öltözőkben a tanulók a tanórák/foglalkozások ideje alatt nem hagyhatnak értéktárgyat. A 
tanulók értéktárgyaikat a tanárnak megőrzésre, a foglalkozások idejére átadhatják. 

5.8 Balesetvédelem 

Sportfoglalkozásokon balesetet okozó ékszereket (gyűrű, nyaklánc, fülbevaló, piercing), 

karórát viselni tilos.  

5.9 Tanórán kívüli délutáni edzések, sportkörök rendje 

A sportkörök alkalmával is a csarnok használatának szabályai vannak érvényben. Az edzés 

megkezdése előtt maximum 10 perccel előbb érkezhetnek a tanulók a csarnokhoz. A 

csarnokba csak az edző felügyelete mellett mehetnek be. A délutáni foglalkozások 

időbeosztását a hirdetőtáblán közöljük. 

5.10 A létesítményhasználat korlátai 

A tanítás megkezdése előtt 730 órától fogadja az iskola tanári felügyelettel a tanulókat a felső 

tagozaton, az alsó tagozaton a tanulók fogadása 710 órától történik. 
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Délutáni foglalkozásokra, rendezvényekre maximum 10 perccel előbb érkezhetnek a 

helyszínre a tanulók. 

Tanítási szünetekben az intézmény létesítményei zárva tartanak. Tanítási szünetekben az 

iskola területén tartózkodni tilos, a balesetekért az intézmény nem vállal felelősséget. 

5.11 A létesítményhasználattal kapcsolatos védő-óvó szabályok 

Minden iskolahasználó kötelessége, hogy a baleset-megelőzési szabályokat megismerje és 

betartsa. Ezek megismertetéséért az osztályfőnök, a szaktantermeket érintően a tantárgyat 

tanító szaktanár a felelős. 

Az iskola területére az oktatást zavaró, tűz és balesetveszélyes tárgyakat behozni tilos. 

5.12 A létesítményhasználattal összefüggő esetleges bevételekről való rendelkezések 

Az intézmény létesítményei, helyiségei bérbe adhatók. A bérleti díjat a működtető Klebelsberg 

Központ Szekszárdi Tankerülete határozza meg és a feltételeket bérleti szerződésben rögzíti. 

5.13 A diákönkormányzat létesítmény-használattal összefüggő jogosítványai 

A diákönkormányzat éves munkatervében rögzített programok, rendezvények, gyűlések 

helyszínéül a polgári iskola aulája biztosított. Nagyobb létszámú összejövetelekhez a 

tornacsarnok áll a diákönkormányzat rendelkezésére. 
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6. A DIÁKJOGOK- ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK  

6.1 A tanulók jogai 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az 1. 

osztályba beiratkozott tanulókra szeptember 1-jétől érvényesek a tanulókra vonatkozó 

jogkörök. 

Intézményünkben 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 gyermeknek, a tanulónak joga, hogy 

• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön, képességeit figyelembe véve – az ide vonatkozó törvény 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve - továbbtanuljon, továbbá 

alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése 

érdekében, 

• 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, 

• nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

• 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, 

• egyházi, magánintézményben vegye igénybe az óvodai, iskolai ellátást, továbbá, hogy az 

állami, és települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi 

jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, 

• 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, 

• állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, és életkorától 

függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, 

• az oktatási jogok biztosához forduljon. 
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• A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi 

helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére 

térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön, továbbá, 

hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, 

tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési 

kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. 

 A tanuló joga különösen, hogy 

• válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások 

közül, 

• igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az 

iskolai könyvtári szolgáltatást, 

• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

• hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

• részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen 

iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

• az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola 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 legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül  

érdemi választ kapjon, 

• 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, 

• a jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, 

• jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 

továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, 

• személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

• kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

• kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról, 

• kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, 

• választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

• a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá az e törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

• kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, 

amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. 
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• A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

• Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire 

vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott 

jogszabály a szülő, a szülői szervezet vagy a szülők képviselője részére kötelezettséget 

vagy jogot állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése, a jogok 

gyakorlása a tanulót - az iskolaszékbe történő delegálás kivételével -, a 

diákönkormányzatot, a tanulók képviselőjét illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú tanuló 

önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói 

jogviszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a 

fizetési kötelezettséggel járó iskolai döntésekről a szülőt is értesíteni kell. 

Joga továbbá, hogy 

• színvonalas oktatásban részesüljön, választható oktatási formákban részt vegyen. 

• igénybe vegye az iskola létesítményeit, tanulmányi és egyéb kedvezményeket (egyéni 

fejlesztés, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvezményes étkezés, tanulói bérlet 

támogatás) 

• napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben 

részesüljön, 

• személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára, 

• tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

• érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, (elektronikus napló) 

• szülői igény esetén az iskolai könyvtár nyitva tartási idejében bepillantást nyerhessen az 

elektronikus naplóba 

• vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban részesüljön, 

• részt vegyen tanulmányi versenyeken, 

• rendeltetésszerűen használhatja az iskola létesítményeit (könyvtár, számítástechnika 

terem…) 

• csak napi 2 témazárót írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel 

előre jelez, 

• amennyiben a tanuló iskolai érdekből olyan tanulmányi - sportversenyen vagy 

rendezvényen vett részt, mely késői időpontban (1700 óra után) ért véget, a következő 

napon számonkérés alól mentesül (kivéve: a témazárókat). 

• kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, 

• szervezze és működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, 
az iskolavezetés segítségét kérheti, 

• véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

• képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

• választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 
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• kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, iskolarádió, iskolabolt, diákkörök, 

szakkörök…) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, 

• kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, 

• egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, a védőnő, a 

gyermekvédelmi felelősök, az iskolaorvos, az iskolatitkár, illetve az iskolavezetés 

segítségét. 

• családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, 

szociális támogatásban részesüljön, 

• fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járjon. 

6.2 A tanulók kötelességei 

A tanuló kötelessége, hogy 

• eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének 

• 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, 

• megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához, 

tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola 

szabályzatainak előírásait 

• 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 

• megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

• az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait 

• megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat 

• részt vegyen a kötelező és választott tanórákon 

• érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében  

• az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje 

az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet 

• részt vegyen a rendezvények előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában 

• biztosítsa a tanuláshoz szükséges felszerelést 

• segítse az intézmény feladatainak teljesítését, a hagyományok ápolását és 

továbbfejlesztését 

• védje saját és társai egészségét, és jelentse, ha balesetet észlelt vagy megsérült 
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• az iskolában, iskolai rendezvényen tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz 

illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg 

• az iskolai élethez nélkülözhető kiegészítőket (testékszer) a tanulók ne hozzanak magukkal 

• arcdíszítésre a piercing nem megengedett 

• a diákok ékszerezettsége legyen visszafogott, haja rendezett 

• a kirívó hajszín, smink és körömlakk használata, műköröm viselése nem megengedett 

• a tetoválás nem megengedett, a már meglévő, feltűnő helyen lévő tetoválásokat 

ruházattal takarják 

• a tanuló az iskolát képviselő rendezvényeken, ünnepélyeken viselje az iskola 

egyennyakkendőjét, melyet a 8. évfolyam végén térítés ellenében megtarthat. 

6.3 A tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere 

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai diákönkormányzat 

(DÖK) látja el. Jogköreit magasabb jogszabályok rögzítik. A diákönkormányzatot segítő egy 

pedagógust az igazgató bízza meg, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. 

Az iskola diákönkormányzata az egyetlen olyan diákszerveződés, amellyel az intézmény 

vezetőjének és nevelőtestületének kötelező együttműködni, s működésüket az intézménynek 

támogatni kell. 

Az iskolában évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a 

diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 

Ezen a diák-önkormányzat és az iskola beszámol a gyermeki jogok, a tanulói jogok helyzetéről 

és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól 

és problémáiról. 

A diákok a problémáikat a diák-önkormányzati képviselőiken keresztül eljuttatják a diák-

önkormányzathoz, a DÖK egyezteti, összegzi ezeket, majd eljuttatja az érintettekhez 10 nappal 

a diákközgyűlés előtt. A diákközgyűlés lebonyolítása a DÖK feladata.  

A diákközgyűlésen felmerült problémák megoldását az igazgató 30 napon belül ellenőrzi, és az 

eredményről tájékoztatja a DÖK-ot. 

6.4 Diákkörök, diákönkormányzat iskolai támogatása 

A számítógéptermekben elhelyezett számítógépeket, illetve az iskola tulajdonában lévő audio-

vizuális eszközöket a diákönkormányzat tagjai felügyelet mellett szabadon használhatják. A 

diákközgyűlések megrendezéséhez, egyéb programokhoz az iskola aulája, tornacsarnoka 

biztosított. 

6.5 Az iskola-, diákmédia szerepe 

A tanulók tájékoztatására vezetékes iskolarádiót működtetünk, amelyen a tanulók a műsort is 

hallgathatnak. A diákok az intézményi honlapon, digitális iskolaújságon keresztül 
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tájékozódhatnak az iskolai életet meghatározó információkról, rendezvények, programok 

képeit tekinthetik meg. 

6.6 A tanulók adataihoz kapcsolódó jogok, az önrendelkezés joga 

A tanulók adatait az iskola beiratkozáskor a szülő által bemutatott dokumentumok alapján 

rögzíti. 

A személyes adatok pontosítása, egyeztetése, minden tanév elején történik.  

Eljárásrend: a szülőkkel személyes egyeztetés (első szülői értekezleten). Egyeztetést végzik: 

osztályfőnökök. 

Évközi adatváltoztatást a szülő vagy a gondviselő személyes bejelentése alapján végzi el az 

iskola. Az adatváltozást az osztályfőnök rögzíti az e-naplóban, az iskolatitkár a 

tanulónyilvántartásban. 

A személyes adatok továbbítása csak a törvényesen meghatározott hatóságok felé 

továbbíthatók. Nkt 41.§ (5)(7) a-g 

 

6.7 Tanulói véleménynyilvánítás, tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, 
rendje 

A tanuló joga, hogy iskolai fórumokon, szervezett keretek között véleményt nyilvánítson az őt 

nevelő és oktató pedagógusok munkájáról, a gyakorlati képzésről és az őt érintő kérdésekről, 

valamint joga van e körben javaslatot tenni, személyét és tanulmányait érintő ügyekben az 

iskola vezetőinek, pedagógusainak. 

Véleményének és javaslatainak kinyilvánításakor a másik személy/pedagógus személyiségi 

jogait, emberi méltóságát nem sértheti. 

A tanulók kérdést intézhetnek az iskola vezetőihez és pedagógusaihoz, diákönkormányzathoz, 

s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

A véleménynyilvánítás jogával a tanuló a tanóra végeztével élhet, vagy a nap folyamán a vele 

kapcsolatban álló tanárhoz fordulhat. 

Szervezett véleménynyilvánítási fórumok: diákönkormányzat gyűlései. 

Alkalmak: osztályfőnöki órák, tanórák vége. 

 

6.8 A tájékozódáshoz és tájékoztatáshoz, és az információhoz való jutás joga 

Az iskola dokumentumait a szülőnek és a tanulónak jogában áll megismerni.  

Nyilvánossági elérhetőség helyben: az igazgatói irodában, a nevelői szobákban, valamint az 

iskola weboldalán.  

A dokumentumok ismertetésével, információk közvetítésével kapcsolatban felelős személyek: 

osztályfőnökök, diákönkormányzat tanárvezetője, igazgató, igazgatóhelyettesek. 

A tanuló a saját iskolai előmenetelét, azzal kapcsolatos feljegyzéseket, jutalmazásokat-

elmarasztalásokat az intézmény elektronikus naplójában is megtekintheti. Ehhez saját 
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felhasználó névvel, valamint jelszóval rendelkezik, melyeket az intézménybe való felvételét 

követő első szülői értekezleten a gyermek törvényes képviselőjének megadunk. 

 

6.9 A tanulókat érintő tájékoztatás 

Az iskola tájékoztatást ad 

 a tanulóknak: hirdetőtáblán, iskolarádión és iskolaújságon, honlapon keresztül, 

személyesen. 

 a szülőknek: személyesen - szülői fórumokon, fogadóórákon, szórólapokon, helyi 

médiában, iskolai honlapon, e-naplón keresztül. 

 Felelős személyek: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, DÖK- vezetőtanár, 

pályaválasztási és gyermekvédelmi felelős, nevelők. 

 Eloktronikus ügyintézés a központilag kiadott szabályzat szerint, amely megtalálható az 

SZMSZ mellékleteként. 

A szülők levélben, a honlapon keresztül kapnak teljes körű tájékoztatást a következőkről: 

tanév rendje, szünetek rendje, beiratkozás rendje, kirándulások, túrák ismertetése, 

tanulóbiztosítás, tankönyv beszerzés menete, szociális juttatások, napközi igénylés, 

választható órák. 

6.10 Képzési irány – kötelezően választható tanórák, tanórán kívüli foglalkozásokra való 
jelentkezés eljárásrendje 

A kötelezően választható tanórákra, tanórákon kívüli szabadon választható foglalkozásokra 
írásbeli szülői nyilatkozatok alapján jelentkezhet a tanuló. 

Eljárásrend:  

• a szakkörre-, sportkörre történő jelentkezés a választott tanárnál, szakkörvezetőnél 
történik írásos szülői nyilatkozat alapján. 

• a kötelezően választott tantárgy - képzési irány, etika/hit- és erkölcstan, szakkörökön való 
részvétel az adott tanév végéig/május 20-ig kötelező. Ennek változtatásához a szülő írásbeli 
kérelme szükséges, melyet az intézmény igazgatója hagyhat jóvá. 

A kötelezően választható tanórák felvételének alkalmai: 

• beiratkozáskor (német nyelv és irodalom, angol/német idegen nyelv - vizuális oktatás, 
etika/hit-és erkölcstan) 

• harmadik évfolyamon a vizuális osztályban idegen nyelvként német és angol nyelv 
választható 

• ötödik osztályban (informatika – technika, életvitel és gyakorlat) 

Német nyelv és irodalom oktatása 

• A német nyelv és irodalom oktatását - 8 jelentkező tanuló esetén - az iskola 
megszervezi és biztosítja a szakszerű nemzetiségi oktatást - nevelést. 
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6.11 A tanítás nélküli munkanapok felhasználásának elvei 

A tanítás nélküli munkanapokat az éves munkatervben kell meghatározni. 

A tanév rendjét a mindenkori rendeletek alapján tervezzük. A tanítás nélküli munkanapokat 

papírgyűjtésre, kirándulásra, túrára, egyéb közösségi és diák-önkormányzati célokra valamint 

nevelőtestületi értekezletre, pedagógus továbbképzésre - szakmai napok megrendezésére 

lehet használni. A kirándulási napot az osztályok terveik szerint használják fel, a tanítás nélküli 

napok egyikének felhasználásáról a diákönkormányzat dönt. 

6.12 Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tankönyv-, tanszerellátás  

Gyermekétkeztetés:  

A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. Évi XXXI. törvény értelmében az 
intézményi térítési díj 50 %-át kapja, aki nyilatkozik, és igazolja a jogosultságot: 

• rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

• három, vagy többgyermekes családban él 

• tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe. 

Az étkezést az önkormányzat munkatársánál lehet lemondani előző nap 11 óráig. 

 

Tankönyvellátás: 

• 1 – 8. évfolyamos tanulók állami támogatással ingyen tankönyvellátásban részesülnek. 

6.13 A diákok taneszközökért, felszerelésekért való felelősségének szabályai, rendje 

A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott 

vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

A tanuló kártérítéssel tartozik, ha az iskola felszerelésében, eszközeiben vagy társának 

tanszerében, felszerelésében gondatlanul vagy szándékosan kárt okoz. 

• Szándékos károkozás esetén a tanuló szülője kártérítésre kötelezett. 

• A körülmények figyelembevételével az okozott kár mértékét az osztályfőnök és az 

igazgató határozza meg. 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 

taneszközöknek az állagát megóvni. Köteles jelenteni, ha társai részéről rongálást észlel. 

6.14 A tanulók saját környezetének és az általuk használt eszközök rendben tartásának 
szabályai 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni.  

Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
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• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

• minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és 

helyiségeiben rendet hagyjon. 

Tanulói felelősök: 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

• osztályonként két-két hetes,  

• folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek 

• tantárgyi felelősök, szertárosok 

A hetesek feladatai: 

• Megbízatásuk egy - egy hétre szól, kijelölésük az osztálynévsor alapján történik. 

• Gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb.) 

az órát tartó nevelő utasítása szerint. 

• A szünetben a tanteremben maradnak, a termet kiszellőztetik, gondoskodnak a tanterem 

rendjéről, felhívják társaik figyelmét környezetük rendben hagyására.  

• Az óra végén a táblát letörlik, ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. A szelektíven 

gyűjtött hulladékot a megfelelő tárolókba helyezik el. 

• Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen 

tanulókat figyelmeztetik és jelentik a nevelőnek. 

• 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 igazgatóhelyetteseket. 

• Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése és a pedagógusok megbízása 

alapján tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók 

felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök 

biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, szertáros, térképfelelős stb. 

6.15 A tanítási órák, rendezvények előkészítésében és lezárásában való kötelező részvétel 
szabályai 

A rendezvény megszervezésében, lebonyolításában, lezárásában a felelős tanulóközösség 

tagjainak - a nevelő irányításával - közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai 

rendezvényekért felelős nevelőt és tanulóközösségek megnevezését az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

6.16 A számonkérés formái  

A tanítási órákon a tananyag számonkérése a Pedagógiai Programban meghatározottak szerint 

történik. 
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A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, felkészülten, a szükséges 

eszközökkel érkezzenek meg. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok 

egyenletes terhelésére, ezért az írásbeli dolgozatok időpontját megírásuk előtt jelezni kell a 

tanulóknak. Naponta a tanulók legfeljebb csak két témazáró dolgozatot írhatnak. 

6.17 A tanulók nagyobb csoportjainak meghatározása 

A "tanulók nagyobb közösségének" meghatározása az iskolai diákönkormányzat kötelező 

véleményezési jogának gyakorlásához: 

A tanulók „nagyobb közösségén" egy osztálylétszámot, vagy legalább 25 főt értünk. 

A tanulók nagyobb közösségeit érintő ügyekben: - a közösségek véleménynyilvánítási és 

információhoz való jutás jogát - a választott képviselőik, tisztségviselőik útján érvényesíthetik. 

A tanulók nagyobb közösségeit érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a 

közösség képviselőjének véleményét. A közösséget képviselők amennyiben igénylik 

(tanácskozási joggal) részt vehetnek az adott témát érintő nevelőtestületi értekezleten. 

Az osztály tanulói maguk közül - az osztály képviseletére, valamint a közösség munkájának 

szervezésére - az alábbi tisztségviselőket választják meg: két fő képviselő /küldött/ az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből 

(osztályonként 2 fő) diákönkormányzati-vezetőség irányítja, élén választott 

gyermekvezetővel, tisztségviselőkkel. 

A diákönkormányzat dönt 1 tanítás nélküli nap programjáról és javaslatot tesz a Bezerédj - díj 

odaítéléséről. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.  

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása 

előtt diákönkormányzatot segítő nevelőknek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét. 

Az iskolai diákközgyűlés 

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés 

összehívásáért a diákönkormányzatot segítő tanár a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden 

tanulónak joga van részt venni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetői beszámolnak az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint 

az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól. 
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7. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK, FEGYELMEZÉSÉNEK FORMÁI, RENDJE 

7.1 A tanulók jutalmazásának elvei 

Az a tanuló, aki tanulmányi, sport vagy a közösségi élet területén kiemelkedő teljesítményt 
nyújt, az iskola jutalomban részesíti. 

7.2 A jutalmazás formái 

• szaktanári/nevelői dicséret, 

• osztályfőnöki dicséret, 

• napközis nevelői dicséret,  

• igazgatói dicséret,  

• nevelőtestületi dicséret 

7.3 A jutalmazás alkalmai 

• Tanév folyamán versenyek (körzeti, városi) 1-3 helyezett osztályfőnöki, országos, megyei, 

regionális versenyek 1-10 helyezettje igazgatói dicséretben részesül. Bejegyzése: 

ellenőrző, e-napló. 

• A különböző rendezvényeken, versenyeken való részvételért, színvonalas szereplésért, az 

iskola hírnevének öregbítéséért a tantestület javaslata alapján a tanuló igazgatói 

dicséretben részesülhet. 

• Tanév végén: könyvjutalommal vagy oklevéllel jutalmazzuk a kitűnő tanulókat. A felső 

tagozaton a jeles tanulók munkáját lehetőségeink szerint valamilyen formában elismerjük. 

(oklevél, tárgyjutalom) 

• Tanév végén oklevéllel jutalmazzuk a közösségi és a sportban kiemelkedő tanulókat. 

• Az adott tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanulót tantárgyi dicséretben részesítjük. 

Általános dicsérettel a legalább hat tantárgyból valamint magatartásból is példát mutató 

tanulót jutalmazzuk. 

• A tantárgy és az általános dicséret bejegyzésre kerül a bizonyítványba, az e-naplóba és a 

törzslapra is. 

• A felsorolt jutalmakra az iskola bármely pedagógusa tehet javaslatot. 

• Bezerédj-díjban részesül ballagáskor a végzős tanulók közül osztályonként 1-1 fő, akik a 

négy-nyolc év folyamán kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végeztek és 

hozzájárultak az iskola hírnevének öregbítéséhez. A jutalmazásra a Diákönkormányzat 

terjeszti fel a tanulókat, a tantestület pedig döntést hoz a jutalmazottak köréről. 

• Az iskoláért rendszeresen munkát végző tanulókat (pl. énekkar tagjait) külön jutalomban 

részesítjük. 

7.4 A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje intézkedések  

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

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás 
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megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló 

esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

• A fegyelmi büntetés lehet 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e) kizárás az iskolából. 

• Tanköteles tanulóval szemben az (e)-f) pontjában és az (7) bekezdés e) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség 

esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az 

esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 

tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles 

másik iskolát kijelölni számára. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi 

büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik 

iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 

fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. 

• 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 határidőt a jogerős határozat 

közlésétől kell számítani. 

• A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az 

elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a 

nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás 

során be kell szerezni. 

• 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 eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti. 

• A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés 

állapítható meg.  

• A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az 

iskolában kell lefolytatni. 

• Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a 

többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, 

az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

• A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály állapítja meg. 
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Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek vagy a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai 

szerint kell helytállnia. Nkt. 59. §  

7.5 Tanulói magatartás értékelése 

• 1-2. évfolyamon minden osztályban a heti szintű magatartás értékelése 

szimbólumokkal történik. A hét elején minden tanuló öt magatartás-kártyát kap. A 

házirendben előírtak megsértése esetén minden nevelő egy magatartás-kártyát vehet 

el a diáktól. 

• Minden hét elején, hétfőn az osztályfőnök által értékelésre kerül a tanulók előző heti 

magatartása. 

• A heti értékelés egy havi magatartás táblázatba kerül rögzítésre. 

• Ha tanuló minden kártyáját megtartotta, abban az esetben a heti magatartás 

értékelése példás minősítésű. 

• Ha tanuló 1-2 kártyáját elveszítette, abban az esetben a heti magatartás értékelése: jó 

minősítésű. 

• Ha tanuló 3-4 kártyáját elveszítette, abban az esetben a heti magatartás értékelése 
változó minősítésű. 

• a tanuló 5 kártyáját elveszítette, abban az esetben a heti magatartás értékelése rossz 
minősítésű. 

A tanuló a havi magatartás táblázat alapján kapja a hó végi magatartás értékelését, amely 

már az e-naplóba kerül a heti értékelések alapján. 

3-8. évfolyamon minden osztályban „Magatartásfüzet" vezetése szolgál a tanulók órai és 

óraközi, házirendet sértő magatartásának rögzítésére. Az elmarasztaló bejegyzések 

számának függvényében - melyet az iskola minden pedagógusa bejegyezhet - mérlegelést 

követően az osztályfőnök az adott hónap utolsó hetében értékeli a tanulók havi 

magatartását. 

• 1-2. elmarasztaló bejegyzés esetén a tanuló magatartásának havi értékelése jónál 

jobb nem lehet; 

• 3-4 elmarasztaló bejegyzés esetén jónál jobb nem lehet, továbbá a szülőt is írásban 

tájékoztatjuk; 

• 5-9 bejegyzés esetén a tanuló havi magatartásának értékelése változónál jobb nem 

lehet, továbbá a szülőt fogadóórára behívjuk és a tanuló írásbeli osztályfőnöki 

figyelmeztetésben részesül; 

• 10 vagy annál több elmarasztalás esetén a tanuló magatartásának értékelése: 

rossznál jobb nem lehet, továbbá a szülőt fogadóórára behívjuk és a tanuló 

osztályfőnöki intőben részesül. 
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7.6 Az iskolai elmarasztalások formái 

Írásbeli figyelmeztetés (szaktanári, nevelői, osztályfőnöki, igazgatói) 

- 2 írásbeli szaktanári (nevelői) figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetést von 

maga után. 

- Osztályfőnöki figyelmeztetés - odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi 

vétségek alapján, adható egyszeri vétségért is, mérlegelve annak súlyosságát. 

- 3 osztályfőnöki figyelmeztetést igazgatói figyelmeztetés követ. 

Intés (osztályfőnöki, igazgatói) 

- Osztályfőnöki intő egy tanévben 1 alkalommal adható egyszeri vétségért is, 

figyelembe véve annak súlyosságát, illetve ha a tanuló sorozatos kisebb 

fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. (pl.: a Magatartás füzetben 10 vagy annál 

több elmarasztaló bejegyzés gyűlik össze adott hónapban) 

- Osztályfőnöki intőt igazgatói intő követ. (pl.: a Magatartás füzetben 10 vagy annál 

több elmarasztaló bejegyzés gyűlik össze több hónapban) 

Megrovás (osztályfőnöki, igazgatói) 

- Osztályfőnöki megrovás - odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek 

alapján, adható egyszeri vétségért is, mérlegelve annak súlyosságát. 

- 1 osztályfőnöki megrovást igazgatói megrovás követ. 

Az iskolai fegyelmező elmarasztalásoknál a fokozatosság elve érvényesül, melynek 
betartásától súlyos fegyelmi vétség esetén eltérhetünk. A fegyelmező elmarasztalásokról a 
szülőt írásban és személyesen is tájékoztatja az iskola. 

 

7.7 Súlyos kötelezettségszegés 
A súlyos kötelezettségszegések fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Súlyos 
kötelezettségszegésnek minősül: 

• Agresszió: mások szándékos fizikai és/vagy lelki bántalmazása. 

• Becsületsértés: munkavállalóval szemben, annak munkakörének ellátásával, 
közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, 
nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb 
ilyen cselekményt követ el. ( Az iskola pedagógusainak, a nevelő és oktató munkát 
segítő alkalmazottainak emberi méltóságának megsértése.) 

• Rágalmazás: aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy 
híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ. 

• Kényszerítés: aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit 
tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz. 

• Egészségre ártalmas szerek (dohányáru, szeszesital, drog, egyéb tiltott szerek/dolgok) 
iskolába hozatala, fogyasztása. 

• Szándékos károkozás, lopás, rendzavarás. 

• A netikett, az e-mail-ezés szabályainak megsértése, internetes jelszó feltörése. 
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• Levéltitok megsértése: aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának 
megismerése végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek 
átadja, úgyszintén aki távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész. 

7.8 Az iskolai fegyelmi büntetés fokozatai 

• megrovás, 

• szigorú megrovás, 

• meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

• áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

• kizárás az iskolából. 

7.9 A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség szabályai 

Fegyelmi eljárás esetén a diákönkormányzat és az iskolavezetés által létrehozott fegyelmi 
bizottság vezeti a fegyelmi tárgyalást a szülő és a tanuló jelenlétében. 

7.10 A fegyelmi eljárás  

Egyeztető eljárás: 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást kezdeményezhet a szülői szervezet és a 

diákönkormányzat. 

Célja: A kötelességszegő esemény feldolgozása, értékelése. A kötelességszegő és a sértett 

közötti megállapodás létrehozása. 

Kezdeményező: a szülői szervezet, diákönkormányzat. 

Az egyeztetési eljárás eljárásrendje, megszervezése 

a) A szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás lehetőségére a fegyelmi eljárás 

megindításáról szóló értesítésben. 

b) A szülő 5 napon belül írásban bejelentheti igényét az egyeztető eljárásra. 

c) Ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha az egyeztető eljárás 15 

napon belül nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. 

d) Ha az egyeztető eljárás eredményre vezetett a fegyelmi eljárást legfeljebb 3 hónapra 

fel kell függeszteni. 

e) Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, - kiskorú sértett esetén a szülő - nem kérte a 

fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

f) Az egyeztetési eljárás eredményét írásba kell foglalni. 

g) Az egyeztetési eljárás eredményét a tanulói közösségben meg lehet vitatni, ha a felek 

hozzájárulnak. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásáért felelős: igazgató, osztályfőnök, DÖK vezető és a szülői oldal 

képviselője. A felsorolt személyek az egyeztető eljárás kezdeményezői és kivitelezői is. 
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7.11 Az oktatási intézménnyel nem jogviszonyban álló személyekre vonatkozó 
rendelkezések. Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok. 

Előírások az iskola területén 

• Az iskola területére, a tanulók biztonsága érdekében, gépkocsival behajtani és 

parkolni tilos! Kivétel az iskola alkalmazottjai, illetve az iskola érdekében történő 

szállítás. 

• Az iskola területén, épületeiben tartózkodó - az iskolával jogviszonyban nem álló 

személyek - magatartásukkal az oktatást nem zavarhatják. 

• A gyermekeikért érkező személyek a tantermek előtt és az aulában tartózkodhatnak. A 

délelőtti és délutáni tanórákat nem zavarhatják meg, a tanteremben indokolt esetben 

csak a tanórák után, szünetekben tartózkodhatnak. 

• Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek a tanulókkal szemben fegyelmező 
intézkedéseket nem tehetnek. Problémájuk megoldása érdekében kötelesek az 
osztályfőnök, igazgatóhelyettes, igazgató segítségét kérni.  
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8. AZ OSZTÁLYOZÓ-, JAVÍTÓ-, KÜLÖNBÖZETI-, KÖZTES VIZSGÁK, TANTÁRGYI 
FELMENTÉSEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI 

8.1 Vizsgák rendje 

A tanuló osztályozó-, javító, ill. különbözeti vizsgára bocsátását, ill. az alóli felmentését az 

iskolavezetés engedélyezi, az adott osztályban tanító tanárok javaslata alapján. 

A különbözeti-, osztályozó-, és javítóvizsgák mindig bizottság előtt folynak, a bizottság tagjait 

az iskolavezetés jelöli ki. A bizottság tagjai/osztályfőnök az e-naplóban rögzítik a 

jegyzőkönyvet. 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha 

• az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

• a tanévben 250 óránál többet mulasztott, de a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozóvizsgát tehet, 

• ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30 %-át meghaladja, de 

a tantestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, 

• magántanulói jogviszony esetén (írásbeli szülői kérelemre és/vagy szakértői javaslat 

alapján)  

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógiai program 

- Helyi tanterv - idevonatkozó része részletesen tartalmazza. 

Az osztályozóvizsga a nevelőtestület által megtagadható, ha a tanuló 20 órát igazolatlanul 

hiányzott. A vizsga pontos időpontjáról, eredményéről a tanuló szülője (gondviselője) írásbeli 

értesítést kap.  

8.2 A tantárgyi - tanévi, részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályai 

• A tanuló akkor kaphat valamely tantárgy tanulása alól teljes vagy részleges felmentést, 

ha rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottságának szakértői 

véleményével, melyről az iskola igazgatója is értesítést kapott. A törvényi változások 

értelmében 2018. szeptember hó 1. napjától – kifutó rendszerben – kivezetésre kerül 

a BTMN tanulók esetében a tantárgyi felmentések lehetősége. Az a BTMN tanuló, aki 

2018. augusztus 31. napjáig rendelkezik ezen kedvezménnyel, az megszakítás nélkül 

élhet vele, új mentesítés azonban már nem adható. 

• A felmentés a szakvéleményben meghatározott időpontig és 

tantárgyra/tantárgyrészre érvényes.  

• A testnevelés/judo tantárgy alóli részleges vagy teljes felmentés szakorvosi igazolással 

fogadható el. 

• A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató 

füzetbe kell bejegyezni. Egy alkalomnál hosszabb felmentés a szakorvos javaslata 

alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési 

óráján. 
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• A tanévi alkalmi felmentésekre jogosító kérelmeket a testnevelő saját hatáskörében 
igazolja. 

 

9. A TANULÓRA, MUNKAVÁLLALÓRA VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK, SZABÁLYOK 

9.1 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének 

meghatározása 

• A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat külön az alsó és külön a felső tagozatos 

gyermekek számára, egy-egy ifjúságvédelmi felelős látja el. Nevük, elérhetőségük az 

iskola bejárati előterében elhelyezett faliújságon található. 

• Az ifjúságvédelmi felelősök az éves munkatervben rögzített időpontban a diákok és a 

szülők számára fogadóórát tartanak. 

9.2 A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje 

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

biztosítja. A tanulók, és a szülők, egészségügyi ellátással kapcsolatos problémáikkal a 

védőnőhöz fordulhatnak. 

9.3 Az iskola egészségügyi szolgálatának feladata 

• Az iskolaorvos elvégzi vagy szakorvos részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését és prevenciós gondozását. 

• Kötelező fogászati szűrés, belgyógyászati vizsgálat, szemészeti-, ortopédiai vizsgálat, 

fizikai állapot mérése, pályaválasztáshoz szükséges vizsgálatok. 

• Prevenciós gondozás: védőoltások, tisztasági szűrővizsgálatok, egészségügyi 

felvilágosítás. 

• A szülő igényelheti, hogy a védőoltást a tanuló ne az iskolában kapja meg. A védőnővel 

előzetesen egyeztetnie kell a szülőnek. 

• A gondozás helye: az iskola védőnői szobája.  

• A gyógytestnevelésre és a könnyített testnevelésre javaslatot az iskolaorvos vagy a 

szakorvos tesz. A részvételhez az iskola a szülőtől írásos beleegyező engedélyt kér. 

9.4 A balesetmegelőzési előírások 

A Házirend betartása megvédhet a sérülésektől, balesetektől. 

A tanulóknak a balesetvédelmi oktatás szabályait minden tanév elején el kell sajátítani: 

• az iskolára és környékére vonatkozóan, 

• az étkezde használatával kapcsolatban, 

• az iskolaudvar sportszereivel kapcsolatban, 

• a szaktantermek rendjével és a tanuszoda használatával kapcsolatban, 

• kirándulások, túrák előtt - a helyszínekkel és az utazással kapcsolatban, 

• téli időszakban a hógolyózás és a síkos terepen történő közlekedéssel kapcsolatban. 
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• Az étkezdébe vonulás oda- és vissza a közlekedési szabályok betartásával csak nevelői 

felügyelettel történhet. (Kivéve 7-8. osztályos menzások, szülői igazolással)  

• Az iskola területén járművekkel nem megengedett a közlekedés. Kivétel: iskola 

alkalmazottjai, szállítás. 

• Szigorúan tilos az ablakból kihajolni, vigyázni kell a saját és mások egészségére, testi 

épségére a nyílászárók használatakor. 

• Az iskolában lévő kapcsolókat, elektromos berendezéseket csak száraz kézzel szabad 

megfogni. 

• A szertárakban fokozott óvatosságra van szükség. 

• Törött, sérült üvegedényt nem szabad használni. 

• Elektromos berendezéseket csak a tanár jelenlétében kezelhet tanuló. 

• Az iskolában előforduló balesetet a tanuló, vagy diáktárs köteles a szemtanuk 

megjelölésével az osztályfőnöknek, az ügyeletes tanárnak vagy az igazgatónak azonnal 

jelenteni (erről jegyzőkönyv készül). Elsősegélynyújtáshoz megfelelő felszerelés a 

titkárságon található. 

9.5 A kötelező védő- óvó felszerelések a tanórákon 

• munkaruha - technika órán 

• kötény - háztartástan órán 

• sportruházat - testnevelés órán 

• úszósapka, úszószemüveg, papucs – uszodai foglalkozáson 

9.6 Tűzvédelmi, katasztrófavédelmi szabályok 

A tűz keletkezésének megelőzése, valamint a tűz továbbterjedésének megakadályozása 

minden tanuló érdeke és kötelessége. 

A tanuló köteles az iskola épületének kiürítési gyakorlatában részt venni. 

A tanuló köteles rendkívüli esemény kapcsán, az épület kiürítését végző felnőttek utasításait 

betartani és betartatni társaival (bombariadó, természeti katasztrófa…). 

9.7 A tanuló kötelességei 

• Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

• Betartsa és társaival is betartassa a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. 

• Azonnal jelentse a legközelebbi nevelőnek, ha rosszul érzi magát, ha megsérült vagy 

balesetet észlelt. 

• Minden tanuló kötelessége, hogy saját és társai egészségét és testi épségét biztosító 

szabályokat az életkorának megfelelő, tőle elvárható gondossággal tartsa be. 

• Az iskola által szervezett kirándulások, túrák, táborok szervezése előtt az osztályfőnök, 

ill. a kísérő tanár felelős a tanulók baleset megelőzési ismeretekről, szabályokról való 

tájékoztatásáért. A tájékoztató tanár részletes jegyzőkönyvet köteles felvenni az 
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ismertetett szabályokról. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelen lévő tanulók 

aláírása, mellyel tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek tartják az 

elhangzottak betartását. 

• Az iskola épületében, és az iskola Pedagógiai programja alapján szervezett 

rendezvényeken, kirándulásokon a tanuló nem fogyaszthat, és nem terjeszthet az 

egészségre káros anyagokat (dohány, alkohol, drog). A káros anyagokkal kapcsolatos 

vétség, súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

• A tanulónak jelentési kötelezettsége van, ha a társai körében az említett vétségeket 

észleli. 

9.8 Nemdohányzók védelme 

Az országgyűlés 2011 áprilisában elfogadta a nemdohányzók védelméről és a dohányáruk 

forgalmazásáról szóló 2011. évi XLI. törvényt, amely 2012. január 01-től lépett hatályba, és 

amely módosította az 1999. évi XLII. törvény néhány rendelkezését. 

A törvény a legtöbb zárt közforgalmú helyen tiltja a dohányzást, így nem lehet rágyújtani 

munkahelyeken, közintézményekben. Az említett helyeken egyáltalán nem lehet kijelölni 

dohányzóhelyet. 

Iskolákban az udvaron sem lehet dohányozni, illetve tilos a dohányzás e közintézmények 5 

méteres körzetében. 

A vonatkozó jogszabályok betartása érdekében az intézmény minden épületét elláttuk 

figyelmeztető táblákkal, megfelelő felirattal illetve piktogrammal. 

A jogszabály rendelkezéseinek betartása mindenki számára kötelező, ugyanis a jogszabályt 

be nem tartó intézménnyel szemben súlyos intézkedések érvényesíthetők. 

A dohányzási tilalmat - a tanulói jogviszonyból származó kötelezettség teljesítése vagy az azzal 

összefüggő bármely tevékenység során a közoktatási intézmény, vagy annak feladatkörében 

működő más intézmény területén - megsértő, 14. életévét betöltött tanulóval szemben az 

igazgató kezdeményezi a külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás lefolytatását. 

 

A Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség végzi az 

ellenőrzéseket, akik egészségvédelmi bírságot szabhatnak ki.  

A hatóságok eltekinthetnek a bírság kiszabásától, ha az intézmény vezetője, a munkáltató a 

tilalmat megsértőt felszólította a dohányzás befejezésére, vagy ha ennek nem tesz eleget, az 

intézmény elhagyására. 

Egészségvédelmi bírság a 14. életévüket betöltött, önálló jövedelemmel rendelkező 

személyekkel szemben alkalmazható.  

Aki a tiltás ellenére az intézmény területén dohányzik (14 év feletti, önálló jövedelemmel 

rendelkező személy) és miatta az intézményt pénzbírsággal büntetik, köteles a dohányzása 

miatt az intézményre kiszabott bírságot az intézménynek megfizetni. 
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9.9 A baleset esetén teendő intézkedések 

Nevelői intézkedések 

• A tanuló rosszulléte, sérülése esetén az osztályfőnök az ügyeletes nevelő vagy az órát 

adó tanár köteles eljárni. 

• A szülőt a nevelő minden esetben értesíti. 

• A gyermek kíséretét az orvoshoz az iskola biztosítja, amennyiben a szülő nem tud jelen 

lenni. 

• Súlyosabb esetben a mentő értesítése is az iskola feladata. 

• A beteg gyermek közösségtől történő elkülönítése a nevelő, osztályfőnök feladata (a 

szülővel történő egyeztetés mellett). 

• A tanulók higiéniás felügyeletéért a gyermekvédelmi felelős tanárok közbenjárhatnak 

a védőnőnél és a családvédelmi szolgálatnál. 

9.10 Bombariadó esetén szükséges teendők 

• Bombariadó esetén az intézményvezető és az igazgatóhelyettesek intézkedhetnek. 

Akadályozás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. 

• Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést 

vezető hatóság információja alapján az intézményvezető, illetve helyettese, 

akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. 

• Az intézményvezető kidolgozza az együttműködést a gyermekek bombariadó esetén 

történő ideiglenes elhelyezéséről az adott szituációnak figyelembevételével és a 

szakember együttműködésével. 
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10. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

10.1 A térítési díj, hozzájárulás megállapítása  

Az iskola alapító okiratában meghatározott kötelező alapszolgáltatások ingyenesek. Az 
alapszolgáltatáson felül biztosított szolgáltatásokért térítési díj szedhető. 

10.2 Az intézményi étkezési térítési díj fizetésének szabályai 

Az iskola tanulói térítési díjat fizetnek az étkezésért. Az étkezési térítési díj mértékét minden 
gazdasági évre a város önkormányzata rendeletben szabályozza. Fizetési mentesség, 
ingyenes/kedvezményes étkeztetés jogszabályi rendelkezés alapján jogosultak számára 
biztosítható. 

10.3 A befizetés és visszafizetés rendje, eljárási szabályai 

Az étkezési térítési díjakat az intézményben egy megbízott önkormányzati ügyintéző megadott 

napokon szedi be. 

Tanév közben az étkezési forma megváltoztatásához a szülő írásos nyilatkozatot tölt ki. 

A térítési díj fizetése a városi Kincstár által kiállított számla alapján történik, minden hó arra 

kijelölt napján az önkormányzat munkatársánál.  

A következő nap étkezési lemondását a megelőző napon 11.00 óráig személyesen, vagy 

telefonon lehet bejelenteni az önkormányzat munkatársánál. 

Egy hónap utáni hátralék esetén az iskola az ellenőrző útján felszólítja a szülőt. Több hónapos 

késedelem esetén a Kincstár hatáskörébe utaljuk a tartozás ügyét. 
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11. A SZOCIÁLIS ÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A 
KÉRELEM ELBÍRÁLÁS ELJÁRÁSI RENDJE 

11.1 Térítéssel összefüggő kedvezmények 

A tanuló joga, hogy kérelmére ingyenes, vagy kedvezményes étkeztetésben és 

tanszerellátásban részesüljön. 

Ingyenesen igénybe vehető pedagógiai és egyéb szolgáltatások iskolánkban: 

• választott tanórák 

• mindennapos testnevelés 

• egyéb foglalkozások (napközi, szakkör…) 

• tanulói felügyelet 

• iskolai könyvtár 

• internet használat 

• tanulóbiztosítás (alapbiztosítás) 

• a pályaválasztással kapcsolatos iratok továbbítása  

• iskolaorvosi vizsgálatok, védőnői szűrővizsgálatok 

 

11.2 Egyéb alapítványi támogatások 

Az iskola alapítványa lehetőségeinek figyelembevételével, a pedagógusok javaslata alapján, az 

alábbi tevékenységeket, programokat támogatja. 

• tanulmányi versenyek nevezési díja 

• táborozások, kirándulások 

• színházlátogatás 

• iskolai rendezvények, programok 

• jutalomkönyvek 

• pedagógusok alapítványi díjazása 

11.3 Tankönyvellátás szabályai 

• A 2017/2018-as tanévtől az 1 – 8. évfolyamig a tanulók a törvény értelmében ingyenes 

tankönyvellátásban jogosultak. 

11.4 Iskolai könyvtári állomány nyilvántartásba vételének helyi szabályai 

• Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján az állam 

által térítésmentesen biztosított tankönyveket – a munkafüzetek kivételével, valamint 

az 1-2. évfolyamos tankönyvek kivételével -, továbbá a pedagógus-kézikönyveket az 

iskola könyvtári állomány nyilvántartásába vegyék illetve a pedagógus részére a tanév 

feladataihoz rendelkezésre bocsássák az iskolai könyvtár szabályzatának megfelelően. 
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• A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket és pedagógus 

kézikönyveket a könyvtár rendje szerint meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki. 

• A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató 

által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a 

megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői 

munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a 

tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát. 

 

11.5 Ösztöndíj helyi szabályozása 

A „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány" Kuratóriuma támogatja és pályázati lehetőségek 

biztosításával segíti a paksi fiatalok tanulmányait. 

Célja: A tudomány, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén 

kimagasló eredményt, kiváló teljesítményt felmutató diákok részére 10 éves kortól az első 

diploma megszerzéséig és a velük foglalkozó felnőttek ösztönzése a további sikerekre és 

eredményekre, a felkészülésükhöz szükséges feltételek biztosításának támogatása. 

Pályázni lehet: 

• A szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a pályázó eredményességét, 

tehetségét. 

• A megyei, a regionális és egyéb, nem központi szervezésű országos tanulmányi 

versenyen elért 1-3. helyezéssel. 

• Az országos tanulmányi versenyeken az első 15 helyezés valamelyikének elérésével. 

• Tanulmányi ösztöndíjra pályázhat, aki tanulmányai során eddig tartósan kiemelkedő 

eredményt mutatott fel. 

 

11.6 Juttatások, segélyek helyi szabályozása 

A juttatások, segélyek helyi szabályozása az önkormányzati jogszabályok, rendelkezések 
alapján történik. 
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12. A TANÓRÁRÓL, FOGLALKOZÁSRÓL VALÓ TÁVOLMARADÁSSAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK  

12.1 A távolmaradás, mulasztás igazolása 

• A távolmaradást előzetesen és utólag is a szülőnek írásban kell kérni, illetve igazolni! 

• Betegség esetén a mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

• Családi ügyben, betegség esetén - szülői írásos kérelemre - egy évben maximum 3 

napot az osztályfőnök engedélyezhet, igazolhat. 

• Több napos - 3 napnál hosszabb - távollétet családi vagy egyéb okokból a szülő írásos 

kérelmére az igazgató engedélyezhet egy évben egy alkalommal. 

• Késés: Tanóráról való késés időtartamát az e-naplóban jelölni kell, melynek 

elszámolását a program végzi. Ugyanígy kezeljük a tanórák engedély nélküli elhagyását 

is. A késések időtartamát mindig öt percenként felfelé kerekítve írjuk a naplóba. A 

késések időtartamai (percei) összeadódnak. 

• A hiányzásokat, a hiányzást követő első tanítási napon, de legkésőbb egy tanítási héten 

belül, (azaz öt tanítási napon belül) igazolni kell.  

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

távolmaradását. 

• Öt tanítási napot meghaladó betegség miatt történő távolmaradás esetén, a szülőnek 

kötelessége gondoskodnia arról, hogy gyermeke hiányzásáról az iskolát személyesen, 

vagy telefonon értesítse, illetve a tanuló egy heti – 5 tanítási nap - igazolását az 

iskolába, az osztályfőnöknek eljuttassa. 

• A 16.00 óráig tartó foglalkozások alóli felmentést engedélyező igazgatói határozat 

hiányában a tanuló részvétele kötelező a délutáni egyéb foglalkozásokon. Amennyiben 

a tanuló délutáni foglalkozásokról hiányzik, távolmaradását igazolni köteles. 

 Nem kaphat felmentést a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól az a diák, aki a 

2013.évi XXVII törvény szerint veszélyeztetett, védelembe vett tanuló, a gyermekjóléti 

szolgálat, pedagógiai szakszolgálat véleménye alapján segítségre szorul. 

12.2 A mulasztás igazolásának módja 

• Ha a tanuló a tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozásról, rendezvényről, ünnepélyről 

távol marad, mulasztását a tájékoztató füzetben igazolnia kell írásos formában (orvosi 

és szülői igazolás). A szülői igazolásokat a mulasztás napjának pontos megjelölésével, 

szülői aláírással és keltezéssel tudjuk elfogadni. 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 27. § (2) bekezdése, 46. § (1) 

bekezdés a) pontja, valamint az 55. § (1) bekezdése rendelkezik a 16.00 óráig tartó 

iskolai foglalkozások megszervezéséről, amelyek a 2013/2014-es tanévtől kezdődően 

kerültek bevezetésre. A szülőnek lehetősége van arra, hogy írásbeli kérelmére az iskola 

igazgatója saját hatásköre alapján a délutáni foglalkozásokon való részvétel alól 
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felmentést adhasson. A felmentő igazgatói határozat igazolja a 16.00 óráig tartó 

kötelező foglalkozások alól való távolmaradást. 

12.3 A mulasztás következményeinek meghatározása 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás valósul meg, ha a 

mulasztás mértéke: 

• tanköteles tanuló esetén harminc óra 

• egy tanítási évben kétszázötven tanítási óra (az igazolt és igazolatlan mulasztás 
együttesen) 

• egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja 

Ha 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 az 

értesítési kötelezettségének.  

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

12.4 Az igazolatlan mulasztást követő intézkedés rendje 

• Az iskola, köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló 1. alkalommal történő 

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

mulasztás következményeire. 

• Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul 

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi 

a tanuló szülőjét. 

• Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az 

iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló esetén, értesíti a 

Kormányhivatalt, és a Gyermekjóléti Szolgálatot is. Gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

• Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az 

iskola a mulasztásról tájékoztatja az Általános Szabálysértési Hatóságot, továbbá 

ismételten tájékoztatja a Gyermekjóléti Szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 

szülőjének az értesítésében.  
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• Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az 

iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt és a Kormányhivatalt.  
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13. A FAKULTATÍV HIT- ÉS VALLÁSOKTATÁS IDEJÉNEK, HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek az 
iskola tanrendjéhez illeszkedve. A tanulók részvétele a vallásoktatáson önkéntes. 
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14. EGYÉB SZABÁLYOK 

14.1 Az étkezések rendje 

Az étkezések rendjét osztályokra és napközis csoportokra lebontott étkezési beosztás 

biztosítja. A beosztástól eltérni az igazgatóhelyettes engedélyével lehet. 

A tanulók csak tanári felügyelettel étkezhetnek és vonulhatnak az étkezdébe. (Kivételt 

képeznek a a szülői engedéllyel rendelkezők.) A tanulók kötelesek az étkezdébe az oda- és 

visszavonulást a közlekedési szabályok és a nevelői utasítások betartásával végrehajtani. 

14.2 Tanszerek használata 

A tanuló köteles tanszereit a tanórára, napközibe valamint egyéb foglalkozásokra magával 

elhozni és rendeltetésszerűen a nevelő utasításai szerint használni. 

A tanszerek rendellenes használatával kapcsolatos fegyelmező intézkedés az órát tartó 

pedagógus jogkörébe tartozik. A tanulók az iskolai pecséttel ellátott - tartós tankönyveiket 

kötelesek a tanév végén megkímélt, jó állapotban az iskola könyvtárának visszaszolgáltatni. 

Kivétel: 1-2. évfolyam. 

14.3 E-napló - KRÉTA 

• Az intézményben elektronikus napló működik.  

• Az elektronikus napló az iskola honlapján elérhető. www.bezeredj.hu 

• Minden beiratkozott első évfolyamos tanuló az adott tanév első szülői értekezletén kap 

hozzáférési lehetőséget. 

• Az osztályfőnökök megadják a szülőknek a gondviselői, a tanulóknak a tanulói 

felhasználónevet és jelszót, és tájékoztatják a szülőket az elektronikus napló 

használatáról. 

• Az iskola honlapján tájékoztatja az érintetteket az elektronikus ügyintézés módjáról 

14.4 A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről 

• A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy azt a szülők 

megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet 

meg kívánja–e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, kívánja 

megoldani. 

• A tankönyveket az iskola rendeli meg. 

• Az ingyenesen kapott tartós tankönyvek az iskolai könyvtár nyilvántartásába kerülnek, 

és így tanév végén használható, jó állapotban, kitöltetlenül (beleírás nélkül) kell a 

kedvezményezett diákoknak azokat visszajuttatni a könyvtárba. Kivétel 1-2. évfolyam. 

• Amennyiben a diák a könyveket nem, vagy nem megfelelő állapotban hozza vissza, úgy 

a tankönyvek teljes árát köteles megtéríteni. 
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• Az ingyenesen kapott tankönyvek el nem adhatók, másra át nem ruházhatók, és 

visszáruként igényt tartani árukra nem lehet. 

• A leendő első osztályos tanulók szüleit, az iskolába történő beiratkozáskor tájékoztatja 

az iskola az általa használt tankönyvekről, taneszközökről. Az ajánlott taneszközök 

listáját a szülők megkapják.  

• A 2017/2018-as tanévtől a tanulók a törvény értelmében ingyen tankönyvellátásban 

részesülnek. 

14.5 A diákigazolvány és a tanulóbiztosítás, helyi közlekedési támogatás 

Diákigazolvány 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést a tanuló vagy a szülő személyesen végezheti a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az igénylés folyamata teljesen elektronikusan történik.  

 

A lépések, melyeket meg kell tenni az igényléshez a következők:  

• A lakhely szerinti okmányirodában elkészítik a gyermekről a digitális fényképet, 

melynek elkészültéről az okmányiroda adatlapot állít ki. Fontos, hogy az 

okmányirodába vigyük magunkkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a szülő 

vagy a gyermek lakcímkártyáját, és amennyiben van a gyermek személyi 

igazolványát.  

• Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány 

igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak 

fokozottan ügyelnie kell. Amennyiben a NEK azonosító elvész, úgy az adatlapról 

másolat kérhető az okmányirodában. 

• Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi 

adat- és lakcímnyilvántartás alapján. 

• Ha a fénykép és aláírás kép érvényességi idején belül a jogosult személyes vagy 

lakcím adatai megváltoznak, úgy egy új adatlap kiállítása válik szükségessé, melyen 

új NEK azonosító található. 

• Az Okmányirodai fényképkészítés során kapott NEK adatlapot az iskolában kell 

leadni. 

• Az elkészült diákigazolvány az intézményben vehető át. 

 

Tanulóbiztosítás 

Az ingyenes tanulóbiztosítás az intézménybe való beiratkozást követően lép érvénybe. Az 

egyéb kiegészítő biztosítások igénylése, ügyintézése szülői feladata. 

 

 

Helyi közlekedési támogatás 
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A helyi közlekedéshez diákbérletet igényelhetnek a tanulók az Önkormányzat Szociális 

Osztályán. A költségek 80 %-ának térítését - a jogosultság elbírálását követően - az 

önkormányzat átvállalja. 

 

14.6 A jogorvoslati eljárások rendszere és érvényesülése, a panaszkezelés rendje 

Az iskola tanulóit, szüleiket/gondviselőiket, valamint az iskola dolgozóit panasztételi jog illeti 

meg.  

Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az iskola-köteles, illetve jogosult 

intézkedésre.  

A panasz jogosságát, okával kapcsolatos körülményeket a szaktanár, osztályfőnök, 

igazgatóhelyettes köteles megvizsgálni. 

Jogossága esetén köteles az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény 

vezetőjénél intézkedést kezdeményezni.  

A „Panaszkezelés rend”-jéről az iskolába lépéskor a házirenddel együtt minden tanulót, 

szüleiket, és minden új dolgozót tájékoztatni kell. 

A panaszkezelés lépcsőfokai 

1. Konkrét esetben eljáró pedagógus/szaktanár kezeli a problémát, vagy az osztályfőnökhöz 

fordul, 

2. Az osztályfőnök kezeli a problémát, vagy az igazgatóhelyetteshez, Az igazgatóhelyettes, 

kezeli a problémát, vagy az igazgatóhoz fordul, 

3. Az igazgató kezeli a problémát, vagy a fenntartóhoz/működtetőhöz fordul. 

A panasztétel formái 

• személyesen  

• telefonon  

• írásban  

• elektronikusan  

A panaszok kezelése – a panasz tárgyától függően – a szaktanár/osztályfőnök, vagy az 

igazgatóhelyettes, igazgató hatáskörébe tartozik. 

A panaszkezelés folyamata 

• A panasz jelzése az illetékes felé. 

• A panasz kivizsgálása, jogosságának tisztázása. 

• Jogos panasz esetén egyeztetés az érintettekkel. 

• Eredményes egyeztetést, megbeszélést követően a probléma lezárása. 

• Eredménytelen egyeztetés után a probléma, panasz közvetítése a panaszkezelés 

lépcsőfokainak megfelelően. 

• Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek írásban rögzítik és 

elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes.  
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• Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam 

után az érintettek közösen értékelik a beválást. 

• Ha a probléma ezek után is fennáll, az iskola, mint a panaszos képviselője jelenti a 

panaszt a fenntartó felé. 

• Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a 

panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

• A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. 

• Az iskola, mint a panaszos képviselője tájékoztatja a panaszost. 

Dokumentációs előírások 

A panaszokról az igazgatóhelyettes, „Panaszkezelési jegyzőkönyvet” köteles vezetni, melynek 

a következő adatokat kell tartalmaznia: 

1. A panasz tételének időpontja 

2. A panasztevő neve 

3. A panasz leírása (amennyiben a panasz tétele írásban történt, az írott dokumentum) 

4. A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása 

5. A panasz kivizsgálásának módja, eredménye 

6. Az esetleg szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye 

7. Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve 

8. A panasztevő tájékoztatásának időpontja 

9. Ha a tájékoztatás írásban történt, annak dokumentuma 

10. Írásban tett panasz esetén a panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban 

foglaltakat elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem 

fogadja el. 

11. Ha a panasztevő a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv 

utóirataként feljegyzés a további teendő(k)ről. 

  

mailto:igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu


Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromság tér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 

  E-mail: igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu Akkreditált kiváló Tehetségpont 

58 

 

 
  

mailto:igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu


Paksi Bezerédj Általános Iskola 
7030 Paks, Szentháromság tér 1. 
 75/200-324; Fax: 75/511-054 

  E-mail: igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu Akkreditált kiváló Tehetségpont 

59 

 

 

 

 

 

mailto:igazgato@bezeredj-paks.sulinet.hu

