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Az intézmény adatai: 
 
 

Az intézmény neve: Cházár András EGYMI Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 
Simon Antal Tagintézménye 

 
Az  intézmény székhelye: Vác Naszály út 29. 
 
Az intézmény fenntartója:  Váci Tankerületi Központ 
 
Az intézmény Székhelye:      2600 Vác Dr. Csányi László krt. 45 
 
Az intézmény típusa: általános iskola 
 
OM azonosító: 032652 
 
E- mail cím: simonantal@simonantal.sulinet.hu 
 
Internetes  honlap: www.simonantal.vac.hu 
 

 

A házirend hatálybalépésének dátuma: a nevelőtestület jóváhagyásának napja 

 

Az elfogadás módja: A nevelőtestület fogadja el és hagyja jóvá egyszerű szótöbbséggel. 
Elfogadásakor, módosításakor a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol.  
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1 . A  H Á Z I R E N D  C É L J A  É S  F E L A D A T A  

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

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és 

oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 
 
 
                     Ezen házirend: 

• az Emberi Erőforrások miniszterének  20/ 2012. (VIII. 31.) szóló                                                                                         
EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

• és a   Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 
• az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján készült. 

 

 

Bevezető 

A házirend jogforrás, amelynek megszegése jogsértésnek minősül. 
 
A házirend jogi érvényű intézményi alapdokumentum. Alapjául a Nemzeti Köznevelési 
Törvény szolgál. Összhangban van az intézmény pedagógiai programjával, ill. a szervezeti és 
működési szabályzat házirendet is érintő vonatkozásaival. 
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1. Hatálya kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra és azok szüleire 
(gondviselőjére) a tanulói jogviszony kezdetétől annak megszűntéig, ill. az intézményben 
munkaviszonnyal rendelkező pedagógusokra és más alkalmazottakra. 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 
kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 
szervez és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 
házirend előírásait. 

4. A házirend a jóváhagyást  követően  lép hatályba. Felülvizsgálata az új jogszabályoknak 
az EMMI rendeletének megfelelően megtörtént.  

 

A házirend módosítását ettől eltérő időpontban is kezdeményezheti az igazgató, a 
nevelőtestület, a tanulók vagy a szülők nagyobb csoportja. 

 
Szerepe, hogy segítse a törvénybe foglalt magatartási szabályok minél hatékonyabb 
érvényesülését, a közösségi élet megszervezését, az egyéni jogok érvényesülésének 
biztosítását oly módon, hogy az mások jogait ne korlátozza, a közösség munkáját ne gátolja. 
A házirendben foglaltak megtartása mindenkire nézve kötelező. 
 

2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az iskola 
valamennyi alkalmazottjának) meg kell ismernie. 

A házirend egy – egy példánya megtekinthető  =  az iskola irattárában 

                                                                            = az iskola nevelői szobájában 

                                                                            = az iskola tagintézmény-vezetőjénél 

                                                                            = az iskola tagintézmény-vezető helyettesénél 

                                                                            = az osztályfőnököknél 

                                                                            = az iskola honlapján. 

Az iskola házirendjének egy példányát – a köznevelési törvénynek megfelelően - az iskolába 
történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 
tájékoztatni kell :                                                = a tanulókat osztályfőnöki órán 

                                                                            = a szülőket szülői értekezleten. 



 4 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 
elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük :  = a tanulókkal osztályfőnöki órán 

                                                                                   = a szülőkkel szülői értekezleten. 

3.TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE. 
1.1. A tanuló felvétele (tanulói jogviszony) az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata alapján történik. A tanulóval érvényes szakértői javaslat hiányában tanulói 
jogviszony nem létesíthető. A javaslat megérkezése után az intézmény tanulói jogviszonyt 
létesít a tanulóval, melyről a szülőt írásban tájékoztatja. Az intézmény működési körzetét a 
mindenkor érvényes alapító okirat határozza meg. 

1.2. Amennyiben helyhiány, vagy egyéb ok miatt nem létesül tanulói jogviszony, annak 
tényéről a szülőt/gondviselőt, valamint az eljáró szakértői és rehabilitációs bizottságot 
értesíteni kell. 

1.3. Ha az általános iskola az összes körzeten kívüli jelentkező felvételi kérelmét helyhiány 
miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A 
sorsolásnál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye található. 
A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat (szülőket) meg kell hívni! 
1.4.  Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, 
átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
kérelmét teljesíteni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni 
azokat a gyermekeket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a 
településen van, ahol az iskola székhelye található. 
1.5. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése 
után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek 
ezt sajátos helyzete indokolja. 

 
 

4 .  A  T A N U L Ó K  J O G A I  É S  A  J O G O K  
G Y A K O R L Á S Á N A K  M Ó D J A I  

4.1. Minden tanulónak joga:   

Az iskolába beiratkozott tanulók a tanulói jogviszonyon alapuló jogaikat a beíratás napjától  
gyakorolhatják, az iskolai tanév megkezdésétől /tanévnyitó/, a Nemzeti Köznevelési törvény  
45.§ 1-3. pontjaiban meghatározott és a 46. § lévő  jogok alapján. 

 

 A közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen.  
 Az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák.  
 Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák.  
 Védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben (a tanuló nem 

vethető alá testi fenyítésnek). 
 A személyét és tanulmányait érintő kérdésekkel szóban vagy írásban megkeresse az 

iskola pedagógusait, a gyermekvédelmi felelősöket, a diákönkormányzatot, az 
igazgatót. Joga, hogy érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon. Írásban 
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benyújtott kérdéseire a megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell 
kapnia. 

 Javaslatait, véleményét, észrevételeit szabadon elmondja – az emberi méltóság 
tiszteletben tartásával, kulturált hangnemben és stílusban – a rendszeres DÖK 
megbeszéléseken. A szabad vélemény-nyilvánítás joga a diákot is megilleti. Joga 
gyakorlása közben óvakodjon mások személyiségi jogainak megsértésétől, 
rágalmazástól, valótlanságok közlésétől, mert ezek büntetést vonnak maguk után. 

 Magánlevelezést folytasson az iskolában, a levéltitok tiszteletben tartása mellett. E 
jogának gyakorlása, nem történhet tanórákon, iskolai foglalkozásokon, valamint nem 
sértheti mások jogait. 

 Meggyőződjön arról, hogy személyes adatait az iskola törvényszerűen kezeli. Ez 
irányú kéréssel bármikor fordulhat a tanuló/szülő az osztályfőnökhöz, az igazgatóhoz 
vagy a munkaközösség-vezetőkhöz. Amennyiben a nyilvántartott adatokban változás 
áll be, a szülőnek 3 napon belül írásban kezdeményeznie kell azok törlését, 
helyesbítését a fentiekben megjelölt személyek egyikénél. 

 Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát 
tiszteletben tartsák, azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy a jogának gyakorlása nem 
ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai 
tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

 Az emberi, állampolgári jogainak gyakorlása, bármely megkülönböztetés nélkül. 
Tiltott a kirekesztő tanulói magatartás. 

 Minden tanulónak joga van az alapvető egészségügyi ellátáshoz. 
 

4.2. Minden tanuló joga, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon az őt érintő, tanulói 
jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges 
információkról a házirend tájékoztat, melynek kihirdetésére a tanév első tanítási napján kerül 
sor. Ezt a tényt az osztályfőnök az osztálynaplóban dokumentálja. A szülők a tanév első 
szülői értekezletén.,aláírásukkal igazolják a házirend megismerésének tényét.  

Új tanuló beíratásakor a szülő a házirend ismeretében dönt arról, kíván-e tanulói jogviszonyt 
létesíteni gyermeke számára az iskolával. A házirend egy példányát a beiratkozáskor az 
iskolatitkár a szülőnek átadja, melyet ő aláírásával ismer el.  

A tanulói tájékoztatás további formái: körözvény, szórólapok, beírás a tájékoztató/üzenő 
füzetbe, hirdetőtáblán elhelyezett kiírás, a pedagógusok szóbeli tájékoztatója, diákgyűlések, 
az iskola honlapja. 

4.3 A tanulók közösségei 

 
• Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak.  
• Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető  az osztályfőnök áll. 
• Az osztályközösség, küldöttet küldhet az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 
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4.4.  Az iskolai diákönkormányzat 

 

1. A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítő szervezete. 

2. Saját szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Jogait a hatályos 
jogszabályok, joggyakorlásának módját a jelen házirend teljesen külön álló melléklete 
tartalmazza. 

3.  A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat 
készíti el, és nevelőtestület hagyja jóvá. 

4. A diákönkormányzat az alakuló ülésén dönt a tanítás nélküli munkanap időpontjáról, 
annak programjáról, melyet az éves diák önkormányzati programban rögzít. 

5.  A tanulók és a tanulóközösségek /osztályok/ érdekeinek képviseletét az iskolai 
diákönkormányzat látja el. / szabadidős tevékenységek segítésére stb./  

6. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzat vezetősége irányítja, 
akik az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből 
állnak. 

7. A diákönkormányzat – a nevelőtestület egyetértésével- határozza meg szervezetét és 
működését. 

8. Céljainak megvalósításához az iskolavezetés a mindenkori éves költségvetésben 
biztosítja, a diákönkormányzat részéről felmerülő költségeket. 

9. Az iskola a gyermekszervezet működéséhez szükséges valamennyi feltételt 
térítésmentesen biztosítja. / az iskola helyiségeit, annak berendezését, és felszerelését/ 

  

10. A diák-önkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által felkért és megbízott 
nevelő irányítja. 

11. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét a mindenkori megbízott nevelő látja el. 

12. A diákönkormányzatot megilleti a javaslattevő, véleményezési, és egyetértési jog. A 
jogok gyakorlása előtt, a nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségének a véleményét.  

13. A tanulók megválaszthatják maguk közül a diákönkormányzat képviselőit. 

4.5. Tudása gyarapítása és továbbtanulása elősegítése érdekében szabadon választhat az iskola 
által meghirdetett, a PP-ban meghatározott emelt óraszámú szaktárgyi oktatási lehetőségek, 
egyéb tanórán kívüli, szakköri, kulturális és sportfoglalkozások között. Szervezésüket 
kezdeményezheti. 
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4.6. A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is 
minden segítséget megkapjanak. 

A tanulók  részt vehetnek:  
• napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon,  
• korrepetálásokon, egyéni fejlesztő foglalkozásokon,  
• a sportkörök foglalkozásain,  
• a szakkörök foglalkozásain,  
• a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon,  
• a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli (ingyenes és térítéses) rendezvényeken, 

programokon. 

4.7.  Minden tanulónak joga, hogy egyénileg vagy csoport tagjaként, pedagógus felügyelete 
mellett igénybe vegye, és a védő, óvó előírások (balesetvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi 
szabályok) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, 
eszközeit, felszereléseit, szolgáltatásait. 
4.8. A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport-, kulturális és 
egyéb, a tanulmányaival kapcsolatos versenyeken, programokon, rendezvényeken. 
Amennyiben erre tanítási idő alatt kerül sor, az osztályfőnökétől engedélyt kell kérnie.  

4.9. Joga van ahhoz, hogy az intézményben a területileg illetékes, bejegyzett egyházak által 
szervezett hit- és vallásoktatásban vegyen részt. Az első osztályosok szülei a beiratkozáskor, 
a magasabb évfolyamra járók az első tanítási napon írásban nyújtják be ezirányú igényüket az 
osztályfőnököknek, akik azt továbbítják az érintett egyházi jogi személyeknek. A hit- és 
vallásoktatással kapcsolatosan az iskola személyes adatokat nem kezel.  

A 2011.évi CXC.  Nemzeti Köznevelési törvény 35. § (1). szerint   ”Az állami általános 
iskolában az erkölcstan óra vagy ez helyett választható, az egyházjogi személy által 
szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.”  
 
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 13.§-14.§ -ban leírtak szerint: 
A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra kötelezően választandó tanítási óra:.  

- hittan óra vagy erkölcstan óra  
A tanuló a választott tanítási órán a tanítási év végéig, vagy az utolsó tanítási óra  
befejezéséig köteles  részt venni. 
 

4.10. A tanuló joga, hogy személyes adottságának megfelelő személyre szabott részesüljön. 
4.11. A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, illetőleg kérje a tanórai foglalkozásokon 
való részvétel alóli felmentését részben vagy egészben. 

Abban a kérdésben, hogy a gyermek milyen módon végzi tanulmányait, a szülő jogosult 
dönteni. Döntéséről a szülő írásban tájékoztatja az iskola igazgatóját a szorgalmi idő 
megkezdése előtt.  

Az iskola igazgatója a szülői döntést nem vizsgálja felül, de mérlegeli, nem hátrányos-e a 
tanuló számára, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget. Amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy az ilyen módon elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, 
értesíti a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét. 
Ebben az esetben a jegyző dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse 
tankötelezettségét.  

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, 
dönt.  
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Hátrányos helyzetű tanuló esetében, döntése előtt, az igazgató beszerzi a gyermekjóléti 
szolgálat véleményét. A tankötelezettség teljesítése után is folytathatja tanulmányait a diák 
magántanulóként, ha ezt a szülő írásban kéri, s az igazgató számára engedélyezi. A 
magántanulói jogviszonyra vonatkozó döntését az igazgató minden esetben írásba foglalja, s 
az erről szóló határozatot a szülőnek megküldi. A határozat egy tanévre vonatkozik. A 
magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót. Tagja lehet az iskolai 
könyvtárnak, részt vehet az iskolai étkeztetésben önkéntes alapon részt vehet a kötelező 
tanítási órákon. A házirend megsértése esetén ez a lehetőség megvonható a tanulótól a 
nevelőtestület döntése alapján.  

Nemcsak magántanuló kérheti a tanítási órák alóli felmentését, hanem a szülő írásbeli 
kérelmére – részben vagy egészben – az igazgató felmentést adhat az iskolai kötelező tanórai 
foglalkozásokon való részvétel alól, egyéni elbírálás alapján. A felmentés egy tanévre szól. A 
felmentésre vonatkozó határozatot az igazgató a szülőnek írásban megküldi. Amennyiben a 
diák – kizárólag a szülő döntése alapján - tanulmányi kötelezettségének magántanulóként tesz 
eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a tanuló egyénileg készül fel, az 
iskolának csupán a vizsgáztatás a kötelezettsége. Ez alól a sajátos nevelési igényű, valamint a 
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében van kivétel. 
Az ő felkészítésükről, érdemjegyeik megállapításáról és a velük foglalkozó speciális 
szakértelemmel bíró pedagógusok rendelkezésre állásáról az iskola gondoskodik, amennyiben 
a tárgyi és személyi feltéttelek azt lehetővé teszik. Szintén a személyi és tárgyi feltételek 
függvényében aAz iskola gondoskodhat a tanuló felkészítéséről akkor is, ha a szakorvosi 
vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt folytatja 
tanulmányait magántanulóként. 

A magántanulóknak, ill. a tanítási órák látogatása alól részben vagy egészben felmentett 
tanulóknak tanév végi (június 1-15.) osztályozó vizsgát kell tenniük. Javítóvizsga letételével 
(augusztus 25-31.) folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról 
igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le.  

A vizsgák írásbeli és/vagy szóbeli beszámolóból állnak. Indokolt esetben az igazgató 
engedélyezheti az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli 
beszámolóval történő felváltását. A vizsgaanyagról, az iskola elvárásairól októberben és 
áprilisban lehet tájékoztatást kérni a tagintézmény-vezetőtől. A vizsgák pontos időpontjáról az 
iskola írásban értesíti a tanuló gondviselőjét. A tanuló/szülő írásban kérheti az iskola 
igazgatójától, hogy az iskolán kívül, független vizsgabizottság előtt adhasson számot a tanuló 
a tudásáról.  

A magántanulóknak, ill. a tanítási órák látogatása alól teljesen felmentett tanulóknak a 
készségtárgyakból,  idegen nyelvből és informatikából nem kell vizsgát tenniük. A tanuló 
magatarását és szorgalmát az iskola nem minősíti. 

Az a tanuló, aki egyéni adottsága vagy sajátos helyzete miatt az igazgatótól felmentést kapott 
a készségtárgyak tanulása alól, mentesül az értékelés, osztályozás alól is az adott 
tantárgy(ak)ból.  

A sajátos nevelési igényű tanulót, ill. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulót – a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján – az 
igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. A 
mentesítés visszavonásig érvényes. A tanórák és az egyéni fejlesztő foglalkozások látogatása 
a tanuló számára kötelező. 
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4.12. Ha a tanuló tartós gyógykezelése az iskolába járást nem teszi lehetővé, tanulmányait – 
tanulói jogviszonyának fenntartása mellett – egészségügyi intézményben vagy a 
gyógykezelést is biztosító nevelési-oktatási intézményben folytathatja.  

4.13. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön, 
tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanulmányok 
külföldön történő folytatását a gondviselő szülőnek írásban kell bejelentenie az iskola 
igazgatójának, ha a tanuló már tanulói jogviszonnyal rendelkezik az iskolában.  Az állandó 
lakóhellyel rendelkező tanulónak a külföldi tanulmányok alatt szünetel a tanulói 
jogviszonya, de az iskola nyilvántartásában szerepel. A külföldi távollét tartamára a szülő 
nem létesíthet magántanulói jogviszonyt az iskolával. 

4.14. A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar közoktatási rendszerben 
folytathatók. A külföldi tanulmányok beszámításáról annak az iskolának az igazgatója 
dönt, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. Ha a beszámítás kérdésében az igazgató 
bizonytalan, beszerzi az oktatásért felelős miniszter/hatóság véleményét. A beszámítás 
alapvetően a külföldi iskolai tanulmányokról szóló dokumentumok alapján történik, de az 
igazgató dönthet úgy is, hogy különbözeti vizsgát vagy osztályozó vizsgát ír elő. Ennek 
számát, időpontját maga határozza meg. Az igazgató dönt arról is, hogy az adott évfolyamot a 
tanulónak meg kell-e ismételnie vagy sem. Ha az iskolai tanulmányok folytatását a külföldi és 
a magyar iskola követelmény-rendszere közötti eltérés gátolja, az iskola igazgatója – a szülő 
egyetértésével – az évfolyam megismétlését engedélyezheti úgy is, hogy a tanuló csak 
felzárkóztató foglalkozásokon vesz részt. A foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott 
ismeretek körét, az ismeretek elsajátításáról történő számadás módját az igazgató állapítja 
meg. 

4.15. A tankötelezettség megszűnése  
A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. Azok a tanulók, akik 
tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy 
azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a 
tizennyolcadik életévüket betöltik. 
A sajátos nevelési igény esetén lehetővé teszi, hogy a szakértői bizottság 23 éves korig 
meghosszabbítsa a tankötelezettséget. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, 
akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a 
tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a 
végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik. 

4.16. A tanulónak joga van ahhoz, hogy az iskolában - a hatályos jogszabályok alapján – 
kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésben, ingyenes tankönyvellátásban részesüljön.  

4.17. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy igénybe vegye az iskolai étkeztetést. Ennek 
formái: egyszeri (csak ebéd), háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna), ötszöri ( reggeli, tízórai, 
ebéd, uzsonna, vacsora ) étkezés. Az iskola biztosítja a tanuló speciális étrend szerinti 
ellátását is (pl. lisztérzékeny tanuló iskolai étkeztetése). A térítési díjat az iskola értesítése 
(tájékoztató/üzenő füzet, faliújság, honlap) alapján a hónap meghatározott napjáign és be kell 
befizetni .  

A tanuló hiányzása esetén munkaidőben, 8.00 és 10.00 óra között  lehet lemondani az étkezést 
a gazdasági ügyintézőnél személyesen vagy telefonon (06-27-518-910), aki a térítési díjat a 
következő befizetésnél jóváíratja. Az a szülő, aki bármilyen étkezési térítési 
díjkedvezményben részesül és elmulasztja lemondani hiányzó gyermeke napi 1x vagy 3x 
étkezését, visszafizetési kötelezettség terheli.  
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4.18. Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy rendszeres egészségügyi ellátásban 
részesüljön. Az iskolai szűrővizsgálatokat az iskola-egészségügyi orvos és védőnő végzi heti 
egy alkalommal saját ütemterve alapján, valamint rendkívüli esetben hívásra. Egyéb 
szakrendelésekre (pl. fogászati szűrővizsgálatok) az egészségügyi szolgálattól kapott ütemterv 
szerint a pedagógus és/vagy a pedagógiai asszisztens kíséri el a gyerekeket. /Az esetleges 
útiköltség a szülőt terheli./ A gondviselő saját felelősségére írásban kérheti a tanuló 
mentesítését a szűrővizsgálatok alól. Írásbeli kérelmét a vizsgálatot végző orvosnak kell 
bemutatnia. 
4.19. A tanulónak joga, hogy az iskolában minden őt érintő intézkedésben, cselekedetben, 
döntésben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesüljön. A gyermek érdekét 
sértő döntés ellen a szülő határidő nélkül kezdeményezheti a semmisség megállapítását az 
intézmény vezetőjénél. A fenntartó döntését 3 hónapon belül lehet megtámadni írásban, s a 
szülő kérheti a döntés érvénytelenítését. A megtámadáshoz biztosított határidő elmulasztása 
jogvesztő. Nem lehet semmisségi és érvénytelenségi szabályok alapján megtámadni a gyenge 
tanulói teljesítmény gyenge osztályzatát. Nem törvénytelen a tanulóval szemben alkalmazott 
fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi büntetés, mert az a nevelés eszköze, s a tanuló érdekét 
szolgálja.  

4.20 Amennyiben a tanuló viselkedése, állapota súlyosan veszélyeztető, ön- és közveszélyessé 
válik az iskolának jogában áll a tanuló eltanácsolását kezdeményezni. 

4.21. A tanuló a rászorultság elvének figyelembe vételével jogosult szociális támogatás 
igénybe vételére. Elbírálás szempontjai: 

• család anyagi helyzete (egy főre jutó jövedelem) 

• nagycsaládok 

• gyermeket egyedül nevelők 

• állami gondoskodásban élők 
A támogatások eredhetnek központi költségvetésből, pályázati forrásokból, természetbeni 
adományokból. A hátrányokat enyhítheti a veszélyeztetett tanulók problémáinak felmérése, 
pályázati vagy alapítványi költségtámogatás, szoros együttműködés a szociális ellátást végző 
szervekkel. 
 
 
 

5. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI ÉS A KÖTELEZETTSÉGEKKEL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 
5.1.  Minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ebből fakadó kötelezettségei:  
 Képességei szerint segítse az iskolát, az osztályát célkitűzései elérésében, tetteivel ne 

gátolja azok megvalósulását.  
 Egyénileg felelős az általa használt helyiségek, folyosók, az iskolaudvar és az iskola 

környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon 
megőrzéséért, védelméért. 

 Közreműködjön a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, 
lezárásában a pedagógus felügyelete és irányítása mellett. (A közreműködés nem jelent 
huzamosabb munkavégzést, és nem jelenti az intézményben dolgozó felnőttek 
feladatkörének átvételét.)  

 Választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse. 
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 A tisztségviselők utasításait, kéréseit köteles figyelembe venni, és azok szerint 
cselekedni.  

 Az iskola tanárai, dolgozói és tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa 
tiszteletben. Jogellenes mások bántalmazása, megalázása szóban vagy tettekkel, 
egészségének veszélyeztetése. 

5.2. A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei:  

 Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően 
tanuljon. 

 A nevelési-oktatási folyamat eredményessége érdekében az órára, foglalkozásokra 
időben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzen meg. 

 Minden tanítási órára köteles elhozni ellenőrző könyvét/tájékoztató füzetét.  
 Mulasztás esetén lemaradását a megérkezését követő órára pótolnia kell, hosszabb 

hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig.  
 Köteles a kötelező és a választott tanórákon és foglalkozásokon részt venni, 

fegyelmezetten dolgozni.  
 Nem zavarhatja sem a tanárt, sem társait az órákon folyó munkában.  
 Gyakori házi feladat vagy felszerelés hiány, tanulmányi vagy magatartási problémák 

esetén az osztályfőnök vagy a szaktanár konzultál a szülőkkel a munkatervben 
meghatározott vagy rendkívüli fogadóórán, előzetes egyeztetés után. 

 A tanuló köteles egy tanítási éven keresztül részt venni annak az iskolai szakkörnek a 
foglalkozásain, melyre önként, érdeklődési körének megfelelően jelentkezett a tanév 
elején. 

5.3. A tájékoztató füzet/ellenőrző könyv, bizonyítvány, diákigazolvány, tanulói azonosító 
kártya hivatalos irat, ezek megrongálása, firkálása, díszítése, meghamisítása nem 
megengedett.  A tanuló kötelessége a tájékoztató füzet/ellenőrző könyv bejegyzéseit szüleinek 
bemutatni. A pedagógusok írásos üzenetének, közlésének láttamozása a szülő kötelessége. 
Ennek gyakori, illetve huzamosabb hiánya esetén az osztályfőnök felhívja a szülő figyelmét a 
mulasztásra. Amennyiben felhívása nem jár eredménnyel, kérheti az iskola gyermekvédelmi 
felelősének segítségét, a családsegítő szolgálat beavatkozását. A fenti iratok elvesztését, 
megrongálódását vagy megsemmisülését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. 
Szándékosság esetén az osztályfőnök hatáskörébe tartozik a tanuló felelősségre vonása. 

 
5.4. Minden tanuló köteles megóvni saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítani és 
alkalmazni az iskola védő, óvó előírásait. 
Haladéktalanul jelentenie kell a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy az intézmény más 
felnőtt alkalmazottjának, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet 
vagy balesetet észlel, ill. ha őt magát éri baleset. Tanulót ért baleset esetén az iskolatitkár 
gondoskodik a balesetet szenvedett tanuló szakszerű ellátásáról, a szülők értesítéséről. A 
balesetről jegyzőkönyvet állít ki, majd továbbítja a fenntartónak. 

Tiltott cselekedet a tanuló számára: 
 Veszélyesnek minősülő eszközöket behozni az intézménybe vagy az iskola által 

szervezett iskolán kívüli rendezvényre, táborba, stb. (pl. kés, szike, petárda, egyéb 
szúró, vágó, robbanó eszközök). 

 Cigarettát, drogot, alkoholt, egyéb, az egészséget károsító szert behozni, terjeszteni, 
fogyasztani az iskola területén, ill. az iskola által szervezett, intézményen kívüli 
programokon. 
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 Testi épséget veszélyeztethető ékszert viselni, különösen testnevelés és technika 
órán/foglalkozáson, sportversenyeken. 

 Futkározni az épületben, felmászni az ablakpárkányra, fűtőtestre, bútorokra, a széken 
“hintázni”. 

 Konnektorba belenyúlni, elektromos kapcsolókat szétszerelni. 

A védő, óvó szabályok megsértéséből fakadó tanulói balesetekért az iskola nem vonható 
felelősségre! 

5.5. A tanulók fegyelmezésének elvei értelmében  azokat a tanulókat, akik az iskolai 
előírásokat megszegik, figyelmeztető intézkedésben kell részesíteni. Az írásbeli intézkedést 
mindig szóbeli előzze meg. Szintjei, szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, igazgatói 
figyelmeztetés, intő, rovó. A fegyelmező intézkedések alkalmával a fokozatosság elvét kell 
alkalmazni, kirívó esetben ettől el lehet térni.  
5.6. Minden nap tiszta ruhában, ápolt külsővel, az alkalomhoz és helyhez illő öltözetben 
jelenjenek meg a tanulók az intézményben.  

5.7. A higiénés szabályok betartása - különös tekintettel az ebédlő, mellékhelyiségek, 
zuhanyzók tisztaságának megtartására - mindenkire nézve kötelező. Bármilyen fertőzésben 
szenvedő tanuló mindaddig nem látogathatja az iskolát, míg a többi tanuló, a felnőtt dolgozók 
átfertőzödésének veszélye általa fennáll. A fertőzés kikezelése – melyhez a szükséges 
felvilágosítást az osztályfőnök és/vagy a védőnő megadja - a szülő feladata és felelőssége. 
 
5.8. Minden tanuló kötelessége a házirend ismerete és az abban foglaltak megtartása.                           
 

 
6.AZ ISKOLA MUNKARENDJE,ÜGYINTÉZÉSI IDEJE, A TANÓRAI ÉS A 
TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE  

6.1. A tanév rendjét a NEFMI határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata 
alapján és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. A tanév helyi rendjét az éves iskolai 
munkaterv tartalmazza, melyről a tanulók, szülők a tanév elején tájékoztatást kapnak.  

6.2. Az iskola munkanapokon 7.00 órától 17.00 óráig tart nyitva. Ettől eltérő időpontban 
foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt 
legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni szóban vagy írásban. Napirend                    
tanítási napokon    munkaszüneti és ünnepnapon 
6.15-6.45 Lépcsőzetes ébresztés  7.45-től Ébresztés, tisztálkodás 
6.45-7.15 Tisztálkodás. öltözés  8.00-8.30 Reggeli 
7.15-7.50 Reggeli   8.30-12.00 Szabadidős programok 
7.50-7.55  Tanulók átadása  12.00  Ebéd 
8.00-13-45  Órarend szerint  13.00-16.00 Szervezett programok 
11.45-től Ebéd folyamatosan  12.00-18.00 Gyermekek fogadása 
12.30-16.30 Napközi,délutáni fogl. 17.30-18.30 Vacsora 
16.30-17.30 Kollégiumi fogl.,ügyelet 18.30-19.00 Tisztálkodás   
17.30-18.30 Vacsora   19.00  Szabadidő 
18.30-19.30 Esti tisztálkodás  20.00  Lépcsőzetes villanyoltás 
19.30  Szabadidő 
20.00  Lépcsőzetes villanyoltás   

6.3. Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A tanulóknak 7.50 óráig kell 
megérkezniük az iskolába. A tanítási órák időtartama 45 perc (rövidített órák esetén 30 
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perc). A logopédiai foglalkozások időtartama ettől eltérhet. Az óraközi szünetek 10 vagy 15 
percesek.  

Csengetési rend: 
1.óra   8.00 -  8.45 Rövidített órák esetén:  8.00 -  8.30 
2.óra    9.00 -  9.45      8.40 -    9.10 
3.óra 10.00 - 10.45      9.20 -  9.50 
4.óra  11.00 - 11.45     10.00 -10.30 
5.óra  12.00 - 12.45     10.40 -11.10  
6.óra  13.00 - 13.45     11.20 -11.50  
 

6.4. Az iskolában reggel 7.00 és 7.30 óra, ill. 16.30 és 17.00 óra között ügyelet  működik 
azoknak a  napközis  tanulóknak, akiknek a szülei ezt írásban kérik. Ez iránti igény bármikor 
benyújtható írásban a tanév folyamán az osztályfőnöknél, osztálytanítónál. 17.00 óra után az 
iskola nem vállalja a napközis tanulók felügyeletét. A gyermek önálló közlekedése csak a 
szülő írásbeli kérelme alapján történhet. A tanítási év elején a szülő írásban nyilatkozik arról, 
hogy gyermekét ki kísérheti az iskolába, illetve az iskolából haza.  

6.5. Az iskola kapui – biztonsági okokból – egész nap zárva vannak. A ki- és belépést a 
portai szolgálat segíti, felügyeli. Az iskolába érkező szülőket, vendégeket a portás igazítja 
útba, kíséri a titkárság elé. Pedagógussal – előzetes egyeztetés után, a munkarend 
megzavarása nélkül – bármikor konzultálhat a gondviselő szülő. A pedagógus a portán előre 
bejelenti, ha vendéget vár. A fentiek alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a szülő 
hivatalos ügyben jár el, ill. ha az iskolai munkarendben meghatározott programokra kerül sor 
(pl. nyílt nap, fogadóóra, szülői értekezlet, ebédbefizetés, rendezvény). Bármilyen hivatalos 
ügyben – a tanuló képviseletében – csak a gondviselő szülő járhat el. A hivatalos ügyek 
intézése az iskola titkárságán történik.  

• pénteken 11.00 és 14.00 óra között 

• sürgős esetben hétfőtől csütörtökig 8.00-9.00 és 15.00-16.00 óra között 

Az alsó tagozatos, napközis tanulócsoportokat a pedagógus kíséri ki a portáig a tanítási nap 
befejezése után. A szülők a portai előtérben, vagy az iskola előtt várakozhatnak. A szülő 
meghatározhatja, hogy gyermekéért ki jöhet vagy nem jöhet az iskolába a családtagok közül, 
ill. azt, hogy egyedül mehet-e haza a gyermek. Ezirányú rendelkezését a gondviselő szülő 
írásban köteles közölni a pedagógussal. Ennek elmulasztása esetén nem terheli felelősség a 
pedagógust. Felügyelet nélkül tanuló az intézmény területén nem tartózkodhat. 
Amennyiben a gondviselő szülő kikéri a tanulót a tanítási nap befejezése előtt, ezt írásban 
teheti meg. Írásos kikérés esetén a felügyeletet ellátó pedagógus a rendkívüli távozást a 
tájékoztató füzetben/ellenőrző könyvben írásban engedélyezi, melyet a tanuló  a portán 
felmutat. Kilépési engedély nélkül gyerek nem hagyhatja el az iskolát. 

6.6. Az osztálytermekbe, helyiségekbe csak pedagógus engedélyével mehet be a tanuló. Az 
osztály- és foglalkozási naplókat csak pedagógus viheti az órákra, foglalkozásokra. 
Amennyiben az órát tartó pedagógus késik, a hetes feladata ezt a titkárságon jelenteni 5 
perccel becsöngetés után.  

6.7. Tanítási órát, foglalkozást csak rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel lehet 
megzavarni. Az iskola területén szülő nem intézkedhet, az iskola tanulóit nem fegyelmezheti. 

6.8. Az óraközi szünetekhez a tanulónak joga van, az órát vezető pedagógusnak ezt számára 
biztosítania kell. 



 14 

6.9. A tanterem elhagyásakor a tanulók kötelesek tisztán maguk után hagyni a helyiséget. 
Az utolsó óra után a székeket a padokra fel kell tenniük, a hetes becsukja az ablakokat, leoltja 
a villanyt. A tanár feladata figyelni arra, hogy a felelősök elvégezzék munkájukat. A 
pedagógus kötelessége az eszközök áramtalanítása.  

6.10. Az óraközi szünetekben a tanulók az ügyeletes pedagógusok által meghatározott helyen 
kötelesek tartózkodni. Ez lehet az udvar, az osztályterem (pedagógus felügyeletével), vagy a 
zsibongó. A szünetekben is - az iskola egész területén - köteles a tanuló vigyázni a rendre és a 
tisztaságra. 

6.11. Reggeli elfogyasztása: 7.30 - 7.50 óra között az ebédlőben. Tízórai elfogyasztása:  
9.45- 10.00 óra között a tanteremben történik. Az ebéd elfogyasztásának időpontja lehet: 
11.30 – 14. 00-ig. 

6.12. Az ügyeletes tanártól kérhet a tanuló segítséget, védelmet, tájékoztatást, ha bármilyen 
rendellenességet észlel. Az ügyeletes tanár jogosult eljárni a rendbontókkal szemben. A tanári 
ügyeleti beosztás minden tanári szobában megtalálható. 

6.13. Minden pedagógusnak törekednie kell a diákok egyenletes terhelésére, ezért a 
témazáró dolgozatok megíratásának időpontjáról legalább egy héttel előbb tájékoztatni kell a 
tanulókat, illetve célszerű előre bejegyezni a haladási naplóba. Naponta a tanulók legfeljebb 
két témazáró dolgozatot írhatnak. A dolgozatot a tanár két héten belül köteles kijavítani, 
értékelni, eredményét ismertetni. Az érdemjegy nem nyilvános adat. 

6.14. Tanítási órákra csak a nevelő-oktató munkához szükséges taneszközöket, tanszereket 
hozhat magával a tanuló. Az 1-4. évfolyamon az órarend elkészítésénél az iskola figyel arra, 
hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladja 
meg. Mobiltelefon és egyéb hang- és képrögzítő eszközök használata tanítási idő alatt és a 
szünetekben tilos! Vétség esetén a pedagógus elveszi, és tanítás után adhatja vissza. Súlyos 
vétség esetén csak a szülőnek adható át. A tanórák idejére a telefonokat ki kell kapcsolni! 
Anyagi felelősséget az iskola ezekért az eszközökért nem vállal. Amennyiben a tanuló 
engedély nélkül hangfelvételt vagy fényképet készít, és ezzel visszaél, az iskola, a személyi 
jogok védelme érdekében fegyelmi eljárást kezdeményez. 

6.15. Felszerelését a tanuló a számára kijelölt helyen (szekrény, tanterem, öltöző) tárolja, 
vagy viszi magával egyik teremből a másikba. A folyosón, udvaron őrizetlenül nem 
hagyhatja. A tanulói szekrények rendjéért a tanuló felel. A tanulói szekrény nem 
rendeltetésszerű használatából adódó rongálódásért a szülő anyagi kártérítéssel tartozik. 
Tanév végén a tanulóknak kiürítve, tisztán kell átadniuk az általuk használt szekrényt. 
A személyes, a nevelő-oktató munkához nem szükséges tárgyakat minden tanuló saját 
felelősségére hozza be az intézménybe. Elvesztése, megrongálódása esetén az iskola dolgozói 
nem vonhatók felelősségre.  

6.17. Tanítási óra alatt csak indokolt esetben tartózkodhat diák a folyosón, mellékhelyiségben, 
a pedagógus engedélyével. 

6.18.  A napközi a tanórai foglalkozásokhoz csatlakozóan kezdődik és 16.30 óráig tart. 16.30 
óra előtt csak indokolt esetben távozhat a tanuló a napköziből, a szülő írásos kérelme alapján, 
melyet gyermeke tájékoztató füzetébe, ellenőrzőjébe ír be. Az a diák, aki a napközi tanulási 
idejében szakkörön, egyéb szervezett foglalkozáson vett részt a szülő engedélyével és 
tudtával, otthon köteles felkészülni a következő tanítási napra. Amennyiben a csoportok 
létszáma indokolttá teszi, a tanuló áthelyezhető egyik csoportból a másikba.  
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6.19.. A szakkörökre, sportfoglalkozásokra, korrepetálásokra, egyéni foglalkozásokra, 
logopédiai ellátásra 8.00-16.30 óra között kerül sor. Az egyéni fejlesztéseket a pedagógus 
általában délelőtt tartja.  

6.20. Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata a tanév teljes időtartamára 
kötelező. A kabátot, váltócipőt és a testnevelés felszerelést az erre kijelölt helyen kell 
elhelyezni. 

6.21. Az iskola területén a tanulók kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, pénzben 
vagy pénzben meghatározható értéket képviselő használati tárgyban nem játszhatnak, 
fogadásokat nem köthetnek. 

6.22. Tanórákon kívüli, esti, hétvégi foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek és a felelős 
tanároknak a névsorát előzetes terem- és időpont-egyeztetés után az igazgatónak kell leadni. 
A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. Az iskolán 
kívül szervezett kirándulások, táborok, tanulmányutak, programok ideje alatt az igazgató által 
megbízott pedagógusok felelnek a tanulókért, a programok megvalósításáért. 

 
7 .AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATI 

RENDJE ÉS A VÉDŐ,  ÓVÓ ELŐÍRÁSOK  
7.1. Bármilyen riasztás esetén, melyet 5x3 rövid csengetés jelez, az épület SzMSz-ben 
rögzített kiürítési szabályának megfelelően, a kijelölt kivonulási útvonalakon azonnal el kell 
hagyni az épületet, a személyes tárgyak hátrahagyásával.  

7.2. A tanáriban, titkárságon, irodákban, szertárakban, stúdióban, kazánházban, 
pincében, raktárban, portásfülkében, a technikai dolgozók pihenő helyiségében gyerek 
engedély és felügyelet nélkül nem tartózkodhat.  

7.3. A tantermek használatának rendje 
A tanuló a tantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat. Csak arra a helyre ülhet, 
amit számára osztályfőnöke/tanára kijelölt, s a naplóban található ülésrendben rögzített. A 
tanuló/szülő anyagilag felel a tanterem bútorzatáért, eszközeiért, azok rendeltetés szerinti 
használatáért. Szándékos károkozás esetén az iskola kártérítési igénnyel lép fel a gondviselő 
szülő irányában. 

7.4. A tanműhely, a tankonyha, tornaszoba használata során a munka- és balesetvédelmi 
előírások betartására és betartatására fokozottan figyelni kell. 

4.5. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata  
 A testnevelés órákon a tanulók kötelessége az önmaguk és társaik testi épségét védő 

szabályokat és az erre vonatkozó tanári utasításokat betartani.  

 A testnevelés órákon csak tiszta tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. Utcai 
cipőben a tornateremben tartózkodni nem lehet, rendezvények kivételével.   

 A balesetek megelőzése érdekében a nevelőtestület ellenzi a tanulók ékszerviselését a 
sportfoglalkozásokon. Amennyiben a tanuló – saját felelősségére - az ékszer 
viseléséből adódóan balesetet szenved, az iskolát semmilyen felelősség nem terheli. 
Az ékszerek megőrzését a testnevelő tanárok nem vállalják! 

 A balesetek megelőzése érdekében a hosszú hajú tanulók kötelesek hajukat 
összefogni.  
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 A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a sportszereket. Óra végén az ő 
feladatuk helyretenni azokat. 

 Az öltözők, zuhanyzók tisztaságáért, rendeltetésszerű használatáért minden tanuló 
felel.  

7.6. A könyvtár használatának rendje 
 Az iskola könyvtárát minden tanuló látogathatja a nyitvatartási időben.  
 A beiratkozási rendnek megfelelően beiratkozott tanulók könyveket kölcsönözhetnek. 

A kikölcsönzött könyveket legkésőbb a bizonyítványosztáskor köteles mindenki 
visszavinni a könyvtárosnak. A kikölcsönzött könyvekért mindenki anyagi 
felelősséggel tartozik.  

 A tanuló illetve a törvényes képviselője, szülője köteles a tartós tankönyvek, térképek, 
szótárak, kötelező olvasmányok és egyéb segédletek elvesztéséből, rongálásából 
származó kárt az iskolának megtéríteni. 

 A könyvtár területén fokozottan ügyelni kell a csendre. 
 könyvtári rend megsértőit a könyvtáros tanár felelősségre vonhatja. 
 A könyvtár számítógépeit a tanulók csak az önálló felkészülésükhöz vehetik igénybe. 

7.7. Az ebédlő rendje 
 Csak az étkezésre kijelölt időszakban reggelizhet, tízóraizhat, ebédelhet, uzsonnázhat 

és vacsorázhat  a tanuló az ebédlőben, ott felügyelet nélkül nem tartózkodhat.  
 Ételt és italt az ebédlőből kivinni nem szabad. Az ebéd után távozó tanulók az általuk 

hozott zacskóban/dobozban vihetik el az uzsonnájukat. 
 Az iskola elvárja minden tanulójától, hogy kulturáltan, csendben, ülve étkezzen, a 

felszolgálást végző konyhai dolgozókkal szemben udvariasan viselkedjen, az ebédlő 
használata során ne zavarja az intézetben folyó munkát. 

7.8. A sportpályán, játszóudvaron, illetve az iskolaudvar egész területén csak nevelői 
felügyelettel, szervezett tevékenység kapcsán, a sport- és játszó eszközöket rendeltetésének 
megfelelően használva tartózkodhatnak a tanulók.  

7.9. Az iskolába kerékpárral érkező tanulók, felnőttek  kerékpárjukat a kerékpár-tárolóban 
tarthatják. A kerékpárt tanácsolt rögzíteni és lezárni. Az iskola e járművek őrzéséért 
felelősséget nem vállal.  

7.10. A diákönkormányzat díjmentesen használhatja az iskola helyiségeit és eszközeit. 
Szándékos károkozás esetén anyagi felelősség terheli. Saját felszerelését zárható helyiségben 
tárolja, amelynek a kulcsát a diákönkormányzatot segítő pedagógustól lehet elkérni. 

7.11. A pedagógusok feladatai a tanulói baleset-megelőzésben  
 A tanulók/szülők tájékoztatása az intézmény óvó, védő előírásairól és a tájékoztatás 

dokumentálása  
 Munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: 

• osztályfőnök, osztálytanító – a szorgalmi időszak első napján, 
• napközis pedagógus az első foglalkozási napon, technikatanár, informatika-

tanár az első technika órán, testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő  az 
első foglalkozáson,órán, fizika és kémia kísérleteket végző tanár az első 
szaktárgyi órán, 

• kirándulások előtt a kirándulást szervező személy, táborozások, 
üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy. 

A tanulmányi kirándulásokat megelőzően a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy 
gyermekük kirándulásához, illetve a tömeg- vagy egyéb közlekedési eszköz 
használatához hozzájárulnak. 
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 Az oktatás megtörténtének tényét a naplókban dokumentálják. A tanuló a tájékoztató 
füzetében/ellenőrző könyvében aláírásával ismeri el, hogy az oktatáson részt vett.  

7.12. Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége munkavégzése során:  
 A munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása.  
 A munkavégzéshez használt eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő 

rendellenesség megszüntetése és/vagy a felelős vezető azonnali tájékoztatása, 
intézkedés kérése.  

 Tanulói baleset esetén elsősegélynyújtás, jelentési kötelezettség az iskolatitkárnál  

7.13. Az intézmény területén és közvetlen környezetében tilos a dohányzás. 
7.14. Ha az intézményt anyagi kár éri, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 
megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, a károkozó személyét megállapítani. 
Szándékos károkozás esetén a tanuló szüleit haladéktalanul tájékoztatni kell. Kártérítési 
eljárás keretében a szülő köteles a gyermeke által szándékosan okozott kárt megtéríteni. 

 
8.AZ ISKOLAI ÉLET EGYÉB SZABÁLYAI 

 

8.1. A tanulók nagyobb közössége 
 A tanulók közös tevékenységük megszervezésére, valamint az iskolai érdekképviselet 

ellátására diákönkormányzatot hoznak létre, melynek megválasztása és működési 
szabályzata a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában található.  

 A tanulók nagyobb közösségének tekintendő: 
- 1–4. évfolyamon osztályonként minimum 8 fő. Párhuzamos osztályok esetén 

minimum 16 fő. 
- 5–8. évfolyamon a tanulói közösség összlétszámának minősített többsége (50% + 1 fő) 

 A tanulók a diákönkormányzaton keresztül döntési jogkört gyakorolnak - a 
nevelőtestület véleményének meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, 
szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában.  

 A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.  

8.2. A fogadóórák, szülői értekezletek rendje 
 Szeptemberben, januárban - külön értesítés alapján - szülői értekezletre kerül sor. Az 

iskola igazgatója, a szülői közösség bármikor kezdeményezheti rendkívüli szülői 
értekezlet összehívását. 

 A 8. osztályosoknak és az érdeklődő 7. osztályosoknak pályaválasztási szülői 
értekezletet tart az iskola pályaválasztási felelőse, melynek időpontja az éves 
munkatervben kerül rögzítésre. 

 Október, november, december, február, március, április, május hónapok utolsó 
keddjén 16.00 órától 17.00 óráig fogadóóra van. Előzetes egyeztetés után a pedagógus 
és/vagy a szülő ettől eltérő időpontban is kezdeményezhet konzultációt. 

 A gyermekvédelmi felelős igény szerint, előre egyeztetett időpontban fogadóórát 
tarthat. 

 A tagintézmény-vezető igény szerint, előre egyeztetett időpontban fogadóórát tarthat. 

 Amennyiben a gondviselő szülő nem tanúsít érdeklődést gyermeke iskolai élete iránt, 
elutasítja az együttműködést a pedagógussal, nem tartja be a házirend őt érintő 
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szabályait, az iskola működési rendjét, az iskola igazgatója kezdeményezi a szülő 
felelősségre vonását. 

8.3. Késések  
 Késésnek minősül, ha a tanórára a becsöngetés után érkezik a tanuló. Az elkéső tanuló 

nem zárható ki a tanóráról és köteles a tanóra menetébe minél előbb bekapcsolódni, a 
tanár és osztálytársai munkájának zavarása nélkül. 

 Az óráról való késés tényét és időtartamát a pedagógus a napló hiányzások rovatába 
bejegyzi. 

 Az 1. óráról történő késést a szülőnek igazolnia kell, ugyanúgy, mint az egyéb 
mulasztásokat.  
A szülő által igazolt késések ideje összeadódik, és beleszámít a három, szülő által egy 
tanévben igazolható napok számába. Az igazolatlan késések ideje is összeadódik, s 
amennyiben ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés egy igazolatlan órának 
minősül. (Ebben az esetben az igazolatlan hiányzásoknál meghatározott eljárást 
alkalmazzuk.) 

 Rendszeres igazolatlan késés esetén az osztályfőnök - a házirend megsértése miatt - 
szóbeli majd írásbeli figyelmeztetésben részesíti a tanulót. 

8.4. Hiányzások  
Amennyiben a gyermek, nap közben, megbetegszik vagy baleset éri az elsősegélynyújtást 
követően az intézmény a szülőt értesíti. A beteg, sérült tanuló ellátásáról a szülő 
megérkezéséig az ápoló gondoskodik. Lázas, fertőző beteg gyermeket az iskola nem fogad. 
Gyógyulását követően csak orvosi igazolással jöhet a gyermekközösségbe. 

 Egy tanévben három tanítási napot igazolhat a szülő.  
 Betegség esetén a hiányzás első napján a szülő telefonon (Tel.:06-27-518-910) vagy 

más módon tájékoztassa a gyermek osztályfőnökét a hiányzás tényéről és várható 
időtartamáról.  

 Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján 
tanítójának/osztályfőnökének bemutatni. Az orvosi igazolást lehetőleg a szülő is lássa 
el kézjegyével.  

 A szülő által igazolható 3 nap/tanévet meghaladó hiányzás esetén, melynek oka pl. 
családi program, üdülés, stb., előzetesen, írásban engedélyt kell kérni. Az 
engedélyezés az igazgató hatásköre. 

 A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényeken a tanuló köteles 
megjelenni. Távolmaradását igazolnia kell.  

 A tanuló hiányzását a gyógytestnevelésről a szülőnek, orvosnak igazolnia kell. A 
gyógytestnevelés órákról való hiányzást az iskola nyilvántartja, és ugyanúgy jár el, 
mint a tanórákról való hiányzás esetén. 

 Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanítási nap folyamán a tanuló engedély nélkül 
távozik az intézményből, noha számára a tanórák még nem értek véget. 

 
 Eljárásrend 1-10 óra igazolatlan hiányzás esetén  

Az iskola értesíti a szülőt a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan 
mulasztásakor, illetve ha a tanuló mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben az iskola 
felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan hiányzás 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. 
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A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásával kapcsolatos értesítési kötelezettségre vonatkozó 
szabályozás 2013. január 1-jétõl, a járási hivatalok működése megkezdésének időpontjától 
megváltozott.  
A fenti tárgyban az értesítési kötelezettséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4)-
(5) bekezdése írja elő az iskola igazgatójára vonatkozóan.  
A bejelentést az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal felé kell 
megtenni, amely 2013. január 1-jétől a területileg illetékes járási hivatal. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 
2012. évi II. törvény 38. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
38. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal). 

 
A jegyző gyámhatóságként eljárva végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás 
jogosultját a várható jogkövetkezményekre, azaz a védelembe vételre és az 
iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére. Az értesítést követően a 
gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, 
amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót 
veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. 

 Eljárásrend 30-50 óra igazolatlan hiányzás esetén  
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, 
az iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a 
tanuló szülőjének értesítésében. 

A tanköteles tanuló igazolatlan mulasztásával kapcsolatos értesítési kötelezettségre vonatkozó 
szabályozás 2013. január 1-jétõl, a járási hivatalok működése megkezdésének időpontjától 
megváltozott.  
A fenti tárgyban az értesítési kötelezettséget a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (4)-
(5) bekezdése írja elő az iskola igazgatójára vonatkozóan.  
A bejelentést az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatal felé kell 
megtenni, amely 2013. január 1-jétől a területileg illetékes járási hivatal. 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartásról szóló 
2012. évi II. törvény 38. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
38. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal). 
 

A jegyző gyámhatóságként eljárva gyermekvédelmi hatósági intézkedésként a tanulót 
védelembe veszi, továbbá a teljes összegű iskoláztatási támogatás folyósításának 
felfüggesztését rendeli el határozati formában. 

 Igazolatlan hiányzás esetén, a házirend megsértése miatt, az iskola a tanulót az alábbi 
büntetésben részesíti:  

• 6 igazolatlan óra/tanév után osztályfőnöki,  
• 8 igazolatlan óra/tanév után igazgatói intő. 

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

füzetbe/ellenőrző könyvbe kell előzetesen bejegyezni. 
Egy hétnél hosszabb felmentés csak a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A 
felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján. 
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 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 
tanítási órát, egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és emiatt a tanuló 
teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén 
nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 
tegyen. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az 
igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát. Ha a tanuló a 
tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha 
a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor 
osztályozó vizsgát kell tennie. 

8.5. A tanulók elismerése, elmarasztalása 
 Az a tanuló, akinek magatartása példaértékű, folyamatosan jó tanulmányi eredményt 

ér el, a közösség értékes tagja, versenyeken képviseli az iskolát, hozzájárul az 
intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, elismerésben részesül. 
Formái: dicséret, kitüntető cím, tárgyi jutalom. 

 Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend 
előírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, magatartása romboló hatású a közösség 
többi tagjára nézve, bármely módon árt az iskola hírnevének, büntetésben részesül. 
Formái: figyelmeztetés, intés, megrovás, fegyelmi büntetés. 

8.6.   A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 
 Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Diákönkormányzat közösen működteti a fegyelmi 

eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. 

 Az egyeztető eljárás célja 
 a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 
 a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 

Az egyeztető eljárás rendje: 
 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén 

a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. 
 A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az iskola igazgatója felhívja a 

kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének 
lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a hozzájárulását adta 
az iskola igazgatójánál. 

 A kötelességszegő kiskorú szülője – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási 
napon belül – írásban bejelentheti az iskola igazgatójánál, ha kéri az egyeztető eljárás 
lefolytatását. 

 A fegyelmi eljárást akkor is folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem 
kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon 
belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

 Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban 
megállapodtak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást 
a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra az igazgató 
felfüggeszti. 

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi 
eljárás lefolytatását az iskola igazgatójától, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság 
megszünteti. 
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 Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető 
eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat az iskolai diákgyűlésen a 
DÖK segítő tanár nyilvánosságra hozza. 

Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója vezeti le. Az egyeztető eljárásban részt vesz a 
DÖK segítő tanár és a gyermekvédelmi felelős, mint a fegyelmi bizottság tagjai. Az 
egyeztető eljárásról emlékeztető készül. 

8.7. Versenyeken való részvétel utáni napon a tanuló felmentést kap a számonkérés alól. 
 
 

9 .  A  H Á Z I R E N D D E L  K A P C S O L A T O S  S Z A B Á L Y O K  
 

9.1. A házirendet az igazgató készíti el, a nevelőtestület fogadja el, jóváhagyásával válik 
érvényessé. 

9.2. A házirend elfogadásakor, módosításakor az diákönkormányzatot egyetértési jog illeti 
meg. Az egyetértési jogot az érintett testületnek kell gyakorolni a működésüket meghatározó 
rendelkezések szerint. A nyilatkozatot írásos formában kell rögzíteni. A nyilatkozat 
megtételére 30 nap áll rendelkezésre, mely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A 
határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.  

9.3. A házirend módosítását kezdeményezheti a diákok nagyobb csoportja, a szülői közösség, 
a nevelőtestület, a kisebbségi önkormányzat és a fenntartó. 

9.4. A házirend jóváhagyását a fenntartó csak akkor tagadhatja meg, ha az jogszabályt sért. 
Abban az esetben, ha a házirend, ill. módosításával kapcsolatosan a fenntartó 30 napon belül, 
ill. a harmincadik napot követő első közgyűlésen nem nyilatkozik, a házirendet 
jóváhagyottnak kell tekinteni. 

9.5. A házirend nyilvános intézményi alapdokumentum. Egy példánya az iskolai könyvtárban 
és az intézmény honlapján megtekinthető.  
9.6 Az iskola parkolójának használati rendje: Behajtás kizárólag engedéllyel. Az engedélyek 
kiadása egyéni elbírálás alapján történik. 

 

Vác, 2017. március 23. 

 

 

 

                                     Nagyné Gyombolai Éva 
a nevelőtestület nevében      mb. tagintézmény-vezető 
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