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egysége 
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2. BEVEZETŐ  
 

 

A nevelőtestület által meghatározott Házirend (az érvényes jogszabályok szerint) az intézményi 

élet szabályait, iskolánk oktató és nevelő munkájának szervezését, megvalósulását, a 

gyermekek/tanulók és a szülők jogait és kötelességeit, valamint az iskola munkarendjét rögzíti. 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését 

Biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását, az iskola közösségi életének 

szervezését, rögzíti a jogokat és kötelességeket.  

A Házirend, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása és be-

tartatása az iskola minden tanulójának, a tanulók szüleinek (gondviselőjének) és az iskola 

minden dolgozójának joga és kötelessége. Megszegésük a házirendben és a szervezeti és 

működési szabályzatban foglalt szankciókat (fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések) 

vonja maga után. 



4 
 

 

 

2.1. A Házirend alapjául szolgáló jogszabályok és szabályzatok 
 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• A gyermekek jogairól szóló 1991. évi LXIV. törvény, 

• A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

•  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról, 

• A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, 

• 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, 

•  331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

• 2/2005. OM rendelet a fogyatékos gyermekek, tanulók óvodai nevelésének, iskolai 

oktatásának irányelveiről, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

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

rendjéről, 

• 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

• Szakmai Alapdokumentum, 

• Intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat, 

• Helyi Pedagógiai Program. 

 

 

 

3. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 
 
 

• A fenntartó által jóváhagyott és a szakalkalmazottak által elfogadott, a DÖK, a Szülői 

Szervezet által véleményezett Házirend olyan helyi jogszabálygyűjtemény, amely 

tartalmazza valamennyi intézményhasználó alapvető jogait és kötelességeit. Biztosítja 

az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai Programban foglalt célok 

megvalósulását és az értékek közvetítését, valamint az iskola munkarendjével 

kapcsolatos rendelkezéseket. 

• A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

 

A házirend intézményi alapdokumentum. Alapjául a Nemzeti Köznevelési Törvény és a 

20/2012. EMMI rendelet szolgál. Összhangban van az intézmény pedagógiai programjával, ill. 

a szervezeti és működési szabályzat házirendet is érintő vonatkozásaival. 
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4. A HÁZIREND HATÁLYA 
 

 

A Házirendet az iskola nevelőtestülete készítette el. 

A Házirendet a nevelőtestület elfogadta. 

A Házirend elfogadásakor a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat egyetértési jogot 

gyakorolt. 

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. 

A Házirendet a nevelőtestület és a diákönkormányzat tanévenként felülvizsgálja, szükség 

esetén módosítását kezdeményezheti. 

A Házirend az éves munkatervvel együtt szabályozza az intézmény belső rendjét. 

 

A házirend hatálya kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra és azok szüleire 

(gondviselőjére) a tanulói jogviszony kezdetétől annak megszüntéig, ill. az intézményben 

munkaviszonnyal rendelkező pedagógusokra és más alkalmazottakra, valamint az intézménybe 

látogatókra. Gyermek és szülője, intézményünk alkalmazottja a nyilvántartásába vételt követő 

első tényleges munkanapjától gyakorolhatja jogait, illetve tartozik kötelezettségekkel a 

jogviszony megszűnéséig, illetve a szolgáltatások igénybevételének befejeztéig. 

 

• A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

 

• A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend előírásait. 

 

• A házirend a nevelőtestület jóváhagyását követően lép hatályba, érvényes az 

elfogadásától a módosításokig, illetve visszavonásig. Felülvizsgálata az új 

jogszabályoknak az EMMI rendeletének megfelelően megtörténik. 

 

• Az elfogadás módja: A nevelőtestület fogadja el és hagyja jóvá egyszerű 

szótöbbséggel. Elfogadásakor, módosításakor a diákönkormányzat egyetértési jogot 

gyakorol. 

 

A házirend módosítását kezdeményezheti az igazgató, a nevelőtestület, a DÖK vagy a szülői 

szervezet. 

 

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. 

 

 

 

5. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 
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A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az iskola 

valamennyi alkalmazottjának) meg kell ismernie. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek megismertetni 

tanítványaikkal a Házirendet. Ezt a tényt az osztályfőnök az osztálynaplóban dokumentálja. A 

szülők a tanév első szülői értekezletén aláírásukkal igazolják a házirend megismerésének 

tényét. 

A házirendet minden, az iskolánkba beiratkozó tanuló kézhez kapja.  

A házirend egy - egy példánya megtekinthető  

• az iskola nevelői szobájában 

• a tagintézmény-vezetőjénél 

• a tagintézmény titkárságán  

• az iskola honlapján. 

• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél. 

 

Az iskola házirendjének rövidített kivonatát a tanév első szülői értekezletén a szülőnek, 

tanulónak nyomtatott formában az osztályfőnöknek át kell adni. 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatni kell : 

• a tanulókat osztályfőnöki órán 

• a szülőket szülői értekezleten. 

 

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. 

 

 

 

6. AZ INTÉZMÉNY JELLEGE ÉS A NEVELÉS 

IRÁNYULTSÁGA 
 
 

• A Cházár Andás EGYMI Simon Antal Tagintézménye azoknak a gyerekeknek és 

diákoknak az oktatási intézménye, akiknek szülei/törvényes gondviselői az illetékes 

szakértői bizottság kijelölését követően tanulói jogviszonyt létesítenek az 

intézménnyel és elfogadják nevelési alapelveinket. 

• Célunk a komplex és harmonikus személyiségfejlesztés. Az önálló életre történő 

felkészítés, illetve a többségi társadalomba történő legproblémamentesebb 

beilleszkedés támogatása. Feladatunk az előírt tananyag oktatásán túl, a szaktantárgyi 

ismeretek megalapozása, illetve a sérült vagy hiányzó funkciók fejlesztése, 

kompenzálása. 

 

Az intézménybe való beiratkozással, a tanulói jogviszony létesítésével a tanuló és szülője 

elfogadja az iskola nevelési és oktatási alapelveit. Az iskolai szabályzatokat (SZMSZ, 

Házirend) tudomásul veszi és betartja annak előírásait. 
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7. TANULÓK NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI 
 

 

A tanulók közösségei 

 

A tanulói jogviszony a beíratás napján kezdődik és tanköteles korú tanuló esetén, más iskolába 

való távozás hivatalos igazolásával szűnik meg. Intézményünkbe a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottságok, intézményünket kijelölő szakértői véleményével lehet 

beiratkozni. 

 

7.1. Az osztályközösség 
 

•  Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak. 

• Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. 

•  Az osztályközösség, (felső tagozat) küldöttet küldhet az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

• Érdekképviseletért a diákönkormányzathoz fordulhat. Képviseletét a 

diákönkormányzatot segítő tanár látja el. 

 

7.2. Az iskolai diákönkormányzat 
 

• A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítő szervezete. 

• Saját szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Jogait a hatályos 

jogszabályok, joggyakorlásának módját a jelen házirend teljesen külön álló 

melléklete tartalmazza. 

• A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat 

készíti el, és nevelőtestület hagyja jóvá. 

• A diákönkormányzat az alakuló ülésén dönt a tanítás nélküli munkanap 

időpontjáról, annak programjáról, melyet az éves diák önkormányzati programban 

rögzít. 

• A tanulók és a tanulóközösségek /osztályok/ érdekeinek képviseletét az iskolai 

diákönkormányzat látja el. / szabadidős tevékenységek segítésére stb./ 

• Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzat vezetősége 

irányítja, akik az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök 

képviselőiből állnak. 

• A diákönkormányzat - a nevelőtestület egyetértésével- határozza meg szervezetét 

és működését. 

• Céljainak megvalósításához az iskolavezetés a mindenkori éves költségvetésben 

biztosítja, a diákönkormányzat részéről felmerülő költségeket. 

• Az iskola a gyermekszervezet működéséhez szükséges valamennyi feltételt 

térítésmentesen biztosítja. / az iskola helyiségeit, annak berendezését, és 

felszerelését/ 

• A diák-önkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által felkért és megbízott 

nevelő segíti. 

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

• A diákönkormányzatot megilleti a javaslattevő, véleményezési, és egyetértési jog. 

A jogok gyakorlása előtt, a nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének a véleményét. 

• A tanulók megválaszthatják maguk közül a diákönkormányzat képviselőit. 
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8. TANULÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 

 

1. Tanulóink sajátos nevelési igényű gyermekek. 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. 

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. Intézményünk kijelölt közoktatási egység, ezért gyermek/tanulói felvétele 

esetében sorsolásra nem kerül sor. Gyermeket csak szakvélemény hiányában utasít el az 

intézmény. Helyhiány esetén az intézményvezető egyeztet a szakértői véleményt kiadó 

szakértői bizottsággal. 

3. A tankötelezettség - a szülő választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként 

teljesíthető. Ha az intézmény vezetője szerint a tanuló számára hátrányt jelent, hogy 

tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok 

befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt. 

 

A gyermekek osztályba, csoportba sorolása 

 

A Szakértői Bizottság szakértői véleménye alapján történik tanulóink, 

osztályba/csoportbasorolása. Amennyiben a szorgalmi időszak folyamán felmerül a gyanú, 

hogy a gyermek fejlődése szempontjából nem az optimális csoportba, osztályba került, az 

osztályfőnök az intézményvezető által megbízott vezetővel egyeztetve kéri a gyermek 

rendkívüli kontroll vizsgálatát a Szakértői Bizottság vezetőjétől, majd a javaslatnak 

megfelelően jár el. 

 

A tankötelezettség megszűnése 

 

A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igény 

esetén lehetővé teszi, hogy a szakértői bizottság 23 éves korig meghosszabbítsa a 

tankötelezettséget.  

A tanulói jogviszony megszűnik, ha a gyermek az intézményben tanulmányait befejezte vagy 

másik közoktatási intézménybe távozott. Az tagintézmény-vezető tanulói jogviszonyt 

megszüntethet, ha a tanuló már nem tanköteles korú. Ez utóbbi esetben a megszűnéséről írásban 

értesíti a tanulót, illetve gondviselőjét. 

 

Ha a tanköteles tanuló az iskola utolsó évfolyamának elvégzése után nem jelentkezik másik 

iskolába, az intézményvezető értesíti a tanuló lakhelye/ tartózkodási helye szerint illetékes 

járásihivatalt. 

 

Többszöri fegyelmi vétség okán, nevelőtestületi döntés alapján fegyelmi határozattal a vétkes 

tanuló eltanácsolható intézményünkből. 
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Amennyiben a tanuló viselkedése, állapota súlyosan veszélyeztető, ön- és közveszélyessé válik 

az iskolának jogában áll a tanuló eltanácsolását kezdeményezni. 

 

 

 

9. A TANULÓK JOGAI ÉS A JOGOK GYAKORLÁSÁNAK 

MÓDJAI 
 
 

Az intézmény dolgozói kötelesek tiszteletben tartani a gyermekek személyiségi jogait, így 

különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, 

cselekvési szabadságát, családi élethez, ill. magánélethez való jogát, valamint emberi 

méltóságát. 

 

A gyermeki/tanulói jogok érvényesülése mindannyiunk számára fontos. Sérelem esetén az 

osztályfőnökhöz, a Diákönkormányzatot segítő tanárokhoz, a gyermekvédelmi felelőshöz vagy 

a tagintézmény vezetőihez lehet fordulni. 

 

Az iskolába beiratkozott tanulók a tanulói jogviszonyon alapuló jogaikat a beíratás napjától 

gyakorolhatják, az iskolai tanév megkezdésétől /tanévnyitó/, a Nkt 45.§ 1-3. pontjaiban 

meghatározott és a 46. § lévő jogok alapján. 

 

Minden tanulónak joga: 

• A közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen. 

• Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. 

• Minden segítséget és lehetőséget megkapjon egészséges testi-lelki fejlődéséhez, az 

eredményes tanuláshoz, képességei fejlesztéséhez, problémáinak megoldásához. 

• Az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, 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, a 

tagintézmény vezetőit. Joga, hogy érdekei védelmében segítséget kérjen és kapjon. 

Írásban 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. 

• személyiségi jogait 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) 

• Magánlevelezést folytasson az iskolában, a levéltitok tiszteletben tartása mellett. E 

jogának gyakorlása, nem történhet tanórákon, iskolai foglalkozásokon, valamint nem 

sértheti mások jogait. 
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• Meggyőződjön arról, hogy személyes adatait az iskola törvényszerűen kezeli. Ez irányú 

kéréssel bármikor fordulhat a tanuló/szülő az osztályfőnökhöz,  tagintézmény 

vezetőhöz, 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. 

• Választó és választható legyen a diákképviseletbe. 

• A diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá kérje az őt ért 

sérelem orvoslását; 

• A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és az 

iskolavédőnő biztosítja. Az iskolaorvos és az iskolavédőnő tanévenként meghatározott napokon 

és időpontban tart ügyeletet. 

Az iskolaorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók   egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

• fogászat: évente egy alkalommal, 

• szemészet: évente egy alkalommal, 

• általános szűrővizsgálat: évente egy alkalommal, 

• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik évfolyamon. 

 

Az iskolavédőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalommal, 

illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén. 

 

• A kötelező orvosi vizsgálatokat, védőoltások időpontját úgy kell osztályonként 

megszervezni, hogy az a tanítást a lehető legkisebb mértékben zavarja, ill. ha mód van 

rá, a vizsgálatok a tanítás előtt vagy után történjenek. 

• Az orvosi vizsgálatok időpontjáról a tagintézmény-vezető helyettest a védőnő 

tájékoztatja. Az osztályfőnököket - akiknek gondoskodni kell arról, hogy osztályuk 

tanulói az orvosi vizsgálaton megjelenjenek – az intézményegység-vezetők 

tájékoztatják az aktuális egészségügyi ellátásról. A vizsgálatok időpontjáról az 

osztályfőnök írásban tájékoztatja a szülőt és a tanulót. 

• Az általánosítható tapasztalatokról az iskolaorvos illetve a védőnő tanévenként 

tájékoztatja az iskolavezetést. Az egészséges környezet biztosítása érdekében tett 

javaslatait az iskola lehetőségei függvényében megvalósítja. 

 

Minden tanuló joga, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben.  

A tanulói tájékoztatás formái: beírás a tájékoztató/üzenő füzetbe, hirdetőtáblán elhelyezett 

kiírás, a pedagógusok szóbeli tájékoztatója, diákgyűlések, az iskola honlapja. 

 

Tudása gyarapítása és továbbtanulása elősegítése érdekében szabadon választhat az iskola 

által meghirdetett, egyéb tanórán kívüli, szakköri, kulturális és sportfoglalkozások között. 

Szervezésüket kezdeményezheti. Amennyiben ezeken a foglalkozásokon nem az 
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intézményben elvárt magatartást követi, folyamatosan zavarja és akadályozza társai munkáját, 

úgy a pedagógus eltanácsolhatja a foglalkozás további látogatásától. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 a törvényi előírásoknak megfelelően, írásban nyújtják be ezirányú 

igényüket az osztályfőnököknek, majd az intézmény továbbítja az érintett egyházi jogi 

személyeknek. A hit- és vallásoktatással kapcsolatosan az iskola személyes adatokat nem kezel. 

 

A tanuló joga, hogy személyes adottságának megfelelő személyre szabott ellátásban 

részesüljön. 

 

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. 

 

Amennyiben a diák - kizárólag a szülő döntése alapján - tanulmányi kötelezettségének 

magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a személyi és tárgyi feltételek 

függvényében az iskola gondoskodhat a tanuló felkészítéséről akkor is, ha a szakorvosi 

vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt folytatja 

tanulmányait magántanulóként. 

 

A magántanulók félévi értékelésére január második hetében, a tanév végi értékelésre május 

utolsó hetében kerül sor. 

A vizsgák időpontjáról az osztályfőnök írásban értesíti a tanköteles magántanuló esetén a szülőt 

legalább a számonkérés időpontja előtt 7 nappal. 
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Nkt 64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó 

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

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

A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 

 

A vizsgák írásbeli és/vagy szóbeli beszámolóból állnak. A szakértői vélemény alapján a 

tagintézmény vezetője engedélyezheti az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a 

szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Azon osztályfokon, ahol nem 

történik érdemjegyes értékelés, ott szöveges értékelés formájában kapnak minősítést a tanulók. 

 

Az a tanuló, aki a szakértői vélemény alapján a tagintézmény vezetőjétől felmentést kapott a 

készségtárgyak tanulása alól, mentesül az értékelés, osztályozás alól. 

 

A sajátos nevelési igényű 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. 

 

Minden egyéb esetben az iskola Magántanulói Szabályzata rendelkezik. 

 

Tanévi, illetve tantárgyi felmentésre engedélyt az illetékes szakértői és bizottság adhat. Felelés, 

dolgozatírás alól rendkívüli esetben a szülő írásban (aláírással hitelesítve) vagy telefonon kérhet 

felmentést. 

 

Testnevelés alóli állandó felmentés csak szakorvosi vélemény alapján adható. 

Esetenkénti könnyített testnevelésre, telefonon történt szülői kérésre vagy írásbeli szülői 

kérésre /aláírással hitelesítve/ kerülhet sor. 

 

  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. 

 

 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. 

 

  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 
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foglalkozásokon vesz részt. A foglalkozások idejét, az annak keretében oktatott ismeretek körét, 

az ismeretek elsajátításáról történő számadás módját az igazgató állapítja meg. 

 

A tanulónak joga van ahhoz, hogy az iskolában - a hatályos jogszabályok alapján - 

kedvezményes vagy ingyenes étkeztetésben, ingyenes tankönyvellátásban részesüljön. 

 

Tanulóink ingyen kapják a tankönyveket. 

Ezeket a tartós tankönyveket, a diákok számára, az iskolai tankönyvraktárából biztosítjuk. 

Az osztályfőnökök minden tanév végén tájékoztatják a szülőket 

• azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, 

• az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről. 

• arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez, 

 

Az tartós tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai tankönyvraktárból 

kapják meg egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül 

használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, 

ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

A tanulók az iskolától kapott tartós tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói 

jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott 

tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az 

iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi 

tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek 

esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az 

iskola intézményvezetője dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv 

rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú 

tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez 

A tankönyvrendelést - a munkaközösségek véleményének kikérésével - az igazgató által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. A tankönyvrendelésre, az intézményvezető, a fenntartó 

jóváhagyását követően ad engedélyt. 

 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy igénybe vegye az iskolai étkeztetést. Ennek formái: 

egyszeri (csak ebéd), háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna), négyszeri (reggeli, 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 

napjáig be kell fizetni. 

 

A tanuló hiányzása esetén munkaidőben, 8.00 és 9-ig óra között lehet lemondani az étkezést 

személyesen vagy telefonon a portán. Az a szülő, aki bármilyen étkezési térítési 

díjkedvezményben részesül és elmulasztja lemondani hiányzó gyermeke napi 1x vagy 3x 

étkezését, visszafizetési kötelezettség terheli a Gazdasági Hivatal felé. 

 

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 
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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. 

 

 

 

10. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI ÉS A 

KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI 

SZABÁLYOK 
 

 

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 saját környezetének és az általa alkalmazott 

eszközöknek rendben tartásában. 

•  életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, 

közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásába, tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában a 

pedagógus felügyelete és irányítása mellett.  

• Választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse. 

• 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, már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi 

eljárással büntethető. 

• Kulturált viselkedés és beszédmodor mindenki számára és mindenki irányában 

kötelező! Trágár, durva tónus senki számára sem megengedett. 

• Megtartsa a 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. 

 

A tanulók legfontosabb munkája a tanulás. Ebből fakadó kötelességei: 
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A nevelőtestület az intézmény tanulóitól példás magatartást és szorgalmas munkát igényel. 

Elvárja, hogy a diákok: 

• emberi kapcsolataikra a tisztelet, a megértés, a segítőkészség és a felelősségérzet legyen 

jellemző, 

• törekedjenek iskolánk hírnevének gyarapítására, 

• gondozzák és védjék környezetüket, 

• azonosuljanak azzal a felfogással, hogy mindenfajta vallási, nemzeti, faji vagy politikai 

szempontú megkülönböztetés méltatlan a humanizmus és a demokrácia szellemében élő 

emberhez. 

• 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. 

• Az írásbeli ellenőrzéseken (dolgozatoknál) jelen legyen és megírja azokat. 

• 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. 

• A tájékoztató füzet/ellenőrző könyv, az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás 

legfőbb eszköze. A tanulónak minden órán magánál kell tartania az ellenőrzőjét, ill. 

ennek hiányát a tanítás megkezdése előtt jelentenie kell a hetesnek. A diák 

kötelezettsége, hogy ellenőrzőjét pontosan vezesse és aláírassa tanáraival és szüleivel. 

Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja. 

 

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. Az ellenőrző pótlásáért a 

szülő anyagi felelősséggel tartozik. 

 

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 
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gondoskodik a balesetet szenvedett tanuló szakszerű ellátásáról, a szülők értesítéséről. A 

balesetről jegyzőkönyvet állít ki, majd továbbítja a fenntartónak. 

 

Tilalom alá tartozó viselkedésformák 

 

 Tilos, az iskolaépületben, sapkában/kapucniban tartózkodni, tanórán kabátot viselni. 

 Tilos a hagyományos öltözködési és megjelenési szokásoktól eltérni. 

 Tilos az iskola egész területén rágógumizni, szotyolázni, tökmagozni. 

 Tilos az iskolába sérülést okozó, veszélyes tárgyat (kés, bicska) hozni. 

 Tilos más személyi tulajdonát, pénzét elvenni, kölcsön venni, elcserélni. 

 Tilos az iskolában bármiféle tárgykörben üzletelni. 

 Tilos az intézmény épületében és területén a dohányzás, a szeszesital és az egészségre 

káros egyéb szerek fogyasztása. 

 

 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) balesetvédelmi okokból. 

 

 Közszemérmet sértő képeket, újságokat, kazettákat etikai megfontolásból, az 

intézménybe bejuttatni szigorúan tilos! A tilalom megszegése szankciókat von maga 

után! 

 A tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, IT eszközök, nagy értékű ékszer, 

számottevő mennyiségű pénz stb.) nem szabad behozni az iskolába. Amennyiben 

ilyesmi mégis megtörténne, az a tanuló/szülő felelősségére történik, azaz az iskola 

ezekért a tárgyakért semmiféle felelősséget nem vállal. 

 Mobiltelefont, szülő kérésére, hozhat magával a tanuló, az első tanítási óra előtt a 

tulajdonos által kikapcsolva átadja a foglalkozást tartó pedagógusnak, majd tanítás 

végén visszakapja azt. A mobiltelefonokat (kikapcsolt állapotban) a szekrényükben 

tartsák! 

 Mobiltelefont (ill. hasonló informatikai eszközöket) óraközi szünetekben csak indokolt 

esetben - tanári engedéllyel - lehet használni. 

 Az engedély nélkül behozott és foglalkozási idő alatt használt mobiltelefonok a 

páncélszekrénybe kerülnek, azokat csak személyesen a szülőknek adjuk át. 

 A kijelölt tanuló hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el. 

 Tilos az iskola területén és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

 Mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat a diák nem tarthat magánál. 

 Cigarettát, drogot, alkoholt, egyéb, az egészséget károsító szert behozni, terjeszteni, 

fogyasztani az iskola területén, ill. az iskola által szervezett, intézményen kívüli 

programokon. 

 A szeszes ital fogyasztása, vagy alkoholos állapotban, továbbá bármilyen, a tanuló 

belátási képességét csökkentő, kábító hatású anyag, vagy szer hatása alatt való 

megjelenés tanítási időben, továbbá a tanítási időn kívüli iskolai rendezvényeken vagy 

az iskola munkavállalói illetve tanulói vagy a szülők által szervezett programokon 

szigorúan tilos! 

 Ha annak az alapos gyanúja merül fel, hogy a tanuló a jelen pontban meghatározott 

fegyelmi vétséget követte el, a szülő/gondviselőjétől (pl. telefonon) kért beleegyezés 

alapján a tanuló táskáját, ruházatát az iskolavezetője által megbízott személy a tanuló 

személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett (nem az osztályteremben, vagy 

a tanulók által látogatható helyiségekben) ellenőrizheti. A szülővel/gondviselővel 
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folytatott telefonbeszélgetésről hivatalos feljegyzést kell készíteni, és azt a tanulói 

jogviszony fennállása alatt meg kell őrizni. Ha a szülő/gondviselő a táska/ruházat 

ellenőrzésébe ismételten nem egyezik bele, kezdeményezni lehet a tanulmányok másik 

iskolában történő folytatásában való megállapodást. 

 Testi épséget veszélyeztethető ékszert viselni, különösen testnevelés és technika 

órán/foglalkozáson, sportversenyeken. 

 

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

felelősségre! 

 

 

10.1. A kábítószerekről szóló rendelkezések 

 
• Az intézmény területén tartózkodó személyek számára, valamint az iskola által 

szervezett rendezvé¬nyeken tilos kábító hatású szert, vagy anyagot, továbbá annak 

előállítására alkalmas alapanyagot termesz¬teni, előállítani, megszerezni, tartani, az 

iskolába behozni, kínálni, átadni, vagy azzal kereskedni, illetve fogyasztani, vagy 

nyilvánosság előtt annak fogyasztására felhívni, továbbá mást e cselekmények 

bármelyi¬kének elkövetésére felhívni, arra ajánlkozni, vállalkozni. 

• Amennyiben az iskola tanulója a fenti pontban meghatározott cselekményt elköveti 

vagy vele szemben egyébként a Btk. 282.§(1)-9.) bekezdésébe ütköző bűncselekmény 

alapos gyanúja miatt nyomozás folyik, tanköteles tanuló esetén 

• első esetben a fegyelmi bizottság által meghatározott időre, de büntető eljárás 

megindulása esetén legalább a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztett. 

„áthelyezés másik iskolába” (2011.évi CXC.tv. 58.§ (3)) fegyelmi büntetést 

• második esetben azonnali hatállyal „áthelyezés másik iskolába” fegyelmi büntetést 

kell kiszabni. nem tanköteles tanuló esetén 

• első esetben a fegyelmi bizottság által meghatározott időre, de büntetőeljárás 

megindulás esetén leg¬alább a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztett, a 

„kizárás az iskolából” (2011.évi CXC.tv. 58.§ (3)) fegyelmi büntetést 

• második esetben azonnali hatállyal a „kizárás az iskolából” fegyelmi büntetést kell 

kiszabni. 

• Ha a fegyelmi vétség kábító hatású szer vagy anyag kínálása, vagy azzal való 

kereskedés, tanköteles tanuló esetén azonnali hatályú „áthelyezés másik iskolába”, 

nem tanköteles tanuló esetén azonnali hatályú „kizárás az iskolából” fegyelmi 

büntetést kell kiszabni. 

• Fegyelmi vétségnek minősül minden olyan játék, tréfálkozás, vagy kábító hatású 

szernek, vagy anyagnak látszó szer, anyag, dolog tartása, átadása, kínálása, annak az 

iskola területére történő behozatala, az azzal való valódi, vagy játékkereskedés, 

továbbá kábítószer hatása alatt lévő viselkedés utánzása, és minden egyéb cselekmény, 

amely alkalmas olyan látszat keltésére, hogy elkövették a fenti pontokban felsorolt 

valamely cselekményt. 

• Ha annak az alapos gyanúja merül fel, hogy a tanuló kábító hatású szert vagy anyagot 

fogyasztott, a szülő/gondviselő (pl. telefonon) kért beleegyezése alapján a tanulót az 

iskola vezetője által megbízott személy orvossal megvizsgáltathatja (vérvétel) abból a 

célból, hogy meggyőződjön arról, hogy a tanuló fogyasztott-e kábító hatású szert vagy 

anyagot. A szülővel/gondviselővel folytatott telefonbeszélgetésről (a szülő tudtával) 

hivatalos feljegyzést kell készíteni, és azt a tanulói jogviszony fennállása alatt meg kell 

őrizni. Ha a szülő/gondviselő az orvosi vizsgálat elvégzésébe nem egyezik bele, 

kezdeményezni lehet a tanulmányok másik iskolában történő folytatásában való 
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megállapodást. A jelen pont nem érinti a fegyelmi eljárás lefolytatására vonatkozó 

rendelkezéseket. 

 

Minden tanuló köteles az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken az intézményben elvárt magatartást tanúsítani. 

 

A tanulók fegyelmezésének elvei értelmében azokat a tanulókat, akik a tagintézmény 

előírásokat megszegik, figyelmeztető intézkedésben kell részesíteni. Az írásbeli intézkedést 

mindig szóbeli előzze meg. Szintjei: szaktanári figyelmeztetés, intő, osztályfőnöki 

figyelmeztetés, intő, rovó, igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó. A fegyelmező intézkedések 

alkalmával a fokozatosság elvét kell alkalmazni, kirívó esetben ettől el lehet térni. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása;  

• a szándékos károkozás; 

• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

• ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

Minden nap tiszta ruhában, ápolt külsővel, az alkalomhoz és helyhez illő öltözetben 

jelenjenek meg a tanulók az intézményben. 

 

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 

átfertőződésének veszélye általa fennáll. A fertőzés kikezelése - melyhez a szükséges 

felvilágosítást az osztályfőnök és/vagy a védőnő megadja - a szülő feladata és felelőssége. 

 

Betartsa a tűz- és balesetvédelmi szabályokat, takarékoskodjon az energiával. 

 

Minden tanuló kötelessége a házirend ismerete és az abban foglaltak megtartása. 

 

 

 

11. AZ ISKOLA MUNKARENDJE, ÜGYINTÉZÉSI IDEJE, A 

TANÓRAI ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK, 

ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE 
 

 

1. A tanév rendjét az emberi erőforrások minisztere  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. 

 

A tanév rendjét, kezdő és befejező napját, a tanítási szünetek idejét és a tanítás nélküli 

munkanapok számát, az oktatásért felelős miniszter tanévenként rendeletben szabályozza. 

Ennek alapján alakítjuk ki az aktuális tanév rendjét. 
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Egy tanítás nélküli munkanap programjáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az 

iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. A diákönkormányzat aktuálisan, éves munkaterve 

alapján többnyire gyermeknapi rendezvényekre vagy kirándulásra fordítja a rendelkezésére álló 

egy tanítás nélküli munkanapot. 

 

• Az intézmény valamennyi dolgozója - a maga beosztása és feladatköre szerint - hozzájárul 

a rábízott tanulók neveléséhez és együttműködik az egységes nevelési elvek és a 

Házirendben foglaltak érvényre jutásában. 

• A nevelési célok érdekében az együttműködések fórumai: 

• Elektronikus információáramlás,  

• Egy osztályban/csoportban dolgozók teamje, 

• Munkaközösségi megbeszélések,  

• Nevelőtestületi értekezlet,  

• Szakalkalmazotti értekezlet,  

• Külső segítő szervezetek bevonása. 

Intézményünkben nincs sem tanár, sem tantárgyválasztási lehetőség. 

 

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 írásban.  

 

7 órától a tanulók igénybe vehetik a reggeli ügyeletet. illetve az egyéb (tanórán kívüli) 

foglalkozások idején biztosítja, legfeljebb 17.00 óráig. 

 

Az iskolába a tanulóknak legkésőbb reggel 7.50 óra kell megérkezniük. 

Az iskolában a tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. A tanítási órák ideje negyvenöt perc. A 

délelőtti tanórák között 15 perc a szünetek időtartama. 

 

A tanulónak legkésőbb a tanítás (foglalkozás) megkezdése előtt 10 perccel kell az iskolába 

érkeznie. 

A gyülekezés helye az iskola földszintje, illetve az udvar, az ügyeletes tanár döntése szerint. 

 

A tanulók biztonsága érdekében az iskola épületét elhagyni tanítási idő alatt csak írásbeli 

engedéllyel lehet. Kilépőt az osztályfőnök vagy az iskola vezetői adhatnak.  Ez alól az előírás 

alól a testnevelési órán a nem felmentett tanulók tanári felügyelettel végzett tevékenysége képez 

kivételt. 

 

Az iskola engedély nélküli elhagyása súlyos fegyelmi vétség, amelyért fegyelmi büntetést kell 

kiszabni. 

Tanóráról engedély nélkül történő távozás nem igazolható. A szabályt megsértő tanuló a 

büntetési rendszer megfelelő fokozatát kapja. (első alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetést 

stb.) 

 

A későn érkező tanulókat - a késésre rendszeresített füzetben - a portán szolgálatot teljesítő 

portás bejegyzi, és erről az intézményegység-vezetőnek tájékoztatást ad. 

 

3. Az iskolában a tanítás reggel 8 órakor kezdődik. A tanulóknak legkésőbb 7.50 óráig 

kell megérkezniük az iskolába. A tanítási órák időtartama 45 perc (rövidített órák 
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esetén 35 perc). A logopédiai foglalkozások időtartama ettől eltérhet. Az óraközi 

szünetek 5 vagy 15 percesek. 

 

Csengetési rend: 

1. óra  8 – 8.45  

2. óra  9 – 9.45 

3. óra  10 – 10.45 

4. óra  11 – 11.45   

5. óra  12 – 12.45 

6. óra  13 – 13.45  

7. óra  14 – 14.45 

 

Rövidített órák esetén: 

1. óra  8 – 8.35 

2. óra  8.40 – 9.15 

3. óra  9.20 – 9.55 

4. óra  10 – 10.35   

 

A foglalkozások, tanítási órák, szünetek idejét az Intézményi Házirend, a tanórák közötti 

szünet tanári ügyeleti rendjét az éves beosztási rend határozza meg. 

 

• Az órát tartó tanár a tanulócsoportot a tanterem előtt veszi át az ügyeletes tanártól. 

• Becsengetés után tanulóink kötelesek a tantermekben tartózkodni. 

• A tanulók a testnevelési órára a testnevelő tanárral vonulnak el. 

• A tantermekben felnőtt nélkül gyerekek, diákok nem tartózkodhatnak. 

• A délelőttös kolléga a tanítás végeztével a délutános kollégának átadja a tancsoportot, a 

szükséges információval együtt. 

• Intézményünkbe felvett tanulók szülői írásbeli igényre, alanyi jogon napközis, illetve 

egész napos fejlesztésben részesülnek. A szülő, - indokolt esetben, írásban,- gyermeke 

délutáni foglalkozások alóli felmentését kérheti az intézményvezetőtől. 

 

4. Az iskolában reggel 7.00 és 8 óra, ill. 16.30 és 17.00 óra között ügyelet működik. 

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. 

 

5. Az iskola kapuja- 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. Pedagógussal - előzetes egyeztetés után, a munkarend 

megzavarása nélkül - bármikor konzultálhat a gondviselő /szülő. 

 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől engedélyt kaptak. Az 

iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és 

nyilvántartja. 

A szülők, gondviselők az intézményi vezetés és a pedagógusok fogadóóráin, szülői 

értekezleteken, ünnepségeken, rendezvényeken és nyílt napokon tartózkodhatnak az 

intézményben. Más jelenlétek, - különösen a csoportszobákban, tantermekben, terápiás és 

fejlesztőszobákban - előzetes egyeztetéshez és intézményvezetői engedélyhez kötöttek. 



21 
 

Az intézményben minden szülőnek joga van arra, hogy gyermeke ügyében rendkívüli 

meghallgatást kérjen a vezetőségtől, vagy bármely munkatárstól, ha gyermeke állapota, 

váratlan körülmények azt indokolják. A bejelentett igény eseti egyeztetést kíván a vezetőség 

részéről. Az egyeztetett időpontban a szülő számára biztosítjuk a benntartózkodást, az érdemi 

megbeszélés körülményeit. 

 

6. Amennyiben a tanulócsoportok felnőtt felügyelete mellett távoznak az 

intézményből, azt a portán található füzetbe be kell jegyezni. 

 

Beszoktatás rendje: a tanév elején 1 hétig a szülő a folyosóig bekísérheti gyermekét, minden 

ettől eltérő időpontban, esetben a tagintézmény- vezető engedélye szükséges. 

 

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

nyitva, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

 

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. 

 

Az iskola parkolójának használati rendje: Behajtás kizárólag engedéllyel, egyéni elbírálás 

alapján az osztályfőnökkel történt egyeztetést követően történik. 

 

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, az ügyeletes feladata ezt az általános iskolai intézményegység-

vezetőnél vagy a munkaközösség-vezetőnél jelezni 5 perccel becsöngetés után. 

 

Tanítási órát, foglalkozást csak rendkívüli esetben, igazgatói engedéllyel lehet megzavarni. 

Az iskola területén szülő nem intézkedhet, az iskola tanulóit nem fegyelmezheti. 

 

Az óraközi szünetekhez a tanulónak joga van, az órát vezető pedagógusnak ezt számára 

biztosítania kell. 
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A tanterem elhagyásakor a tanulók kötelesek tisztán maguk után hagyni a helyiséget a hetes 

becsukja az ablakokat, leoltja a villanyt. A tanár feladata figyelni arra, hogy a felelősök 

elvégezzék munkájukat. A pedagógus kötelessége az eszközök áramtalanítása. 

 

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. 

 

A termekben (és az intézmény területén sehol sem!) gyermekcsoport felügyelet nélkül nem 

tartózkodhat! Fokozottan vonatkozik ez az udvari, rossz idő esetén, a folyosókon töltött 

nagyszünetre. 

Az ügyeletet az egész nap folyamán, a folyosókon és az udvaron tanárok látják el 

 

Tanuló felügyelet és/vagy engedély nélkül nem tartózkodhat a folyosón és az udvaron! 

 

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. 

 

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. 

 

Az elmulasztott témazáró dolgozatot a tanuló köteles - a szaktanár által kijelölt időpontban – 

bepótolni 

 

Tanulói teljesítmények értékelése  

 heti egy órás tantárgynál félévenként legalább három érdemjeggyel, 

 heti kettő vagy három órás tantárgynál havonta legalább egy érdemjeggyel, 

 heti három óránál magasabb óraszámú tantárgynál havonta legalább kettő érdemjeggyel 

értékeli 

 a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató tanulószobára kötelezheti azt a tanulót, aki 

legalább 3 tárgyból 3-as alatt teljesít. 

 

Házi feladat értékelése: 

 A házi feladat része az oktatási folyamatnak, ezért azt akár érdemjeggyel is 

értékelhetjük. 

 A diák az óra elején köteles jelenteni a házi feladatának és felszerelésének hiányát. 

 Év elején a gyermek ellenőrzőjébe beíratjuk, hogy amennyiben nem jelenti az óra elején 

a házi feladat hiányát, elégtelen osztályzatot kap. Ennek tudomásulvételét a szülő 

aláírásával jelzi. Értelemszerűen az el nem készített házi feladatot is értékeljük. 

 A házi feladat megfelelő indok nélküli többszörös hiánya elégtelen osztályzatot von 

maga után. 

 Testnevelés tárgyból ez a hiány a biztonságos sportoláshoz való felszereléshiányt 

jelenti. 

 Ha a tanulónak testnevelés órán az előre bejelentett számonkéréskor nincs felszerelése, 

elégtelen osztályzatot kap. 
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 A felszereléshiányból adódó házi feladat hiány is hiánynak minősül. 

 A házi feladat és felszerelés hiányáról az ellenőrzőben tájékoztatjuk a szülőket. 

  

Tanítási órákra csak a nevelő-oktató munkához szükséges taneszközöket, tanszereket hozhat 

magával a tanuló.  

 

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, szülő 

az intézmény egész területén és az intézmény által szervezett programokon engedély nélkül 

kép- és hangfelvételt vagy fényképet készít, az intézmény a személyiségi jogok védelme 

érdekében fegyelmi és/vagy szabálysértési eljárást kezdeményez. 

 

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. 

 

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

mellékhelyiségben. 

 

A napközi a tanórai foglalkozásokhoz csatlakozóan kezdődik és 16.30 -ig tart. Szülői igény 

esetén a napköziben az iskola a tanulók számára 16.30 óra és 17.00 óra között felügyeletet 

biztosít.16.00 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. 

 

A szakkörökre, sportfoglalkozásokra, korrepetálásokra, egyéni foglalkozásokra, logopédiai 

ellátásra 8.00-16.00 óra között kerül sor.  

 

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. 

 

Az iskola területén a tanulók kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, pénzben vagy 

pénzben meghatározható értéket képviselő használati tárgyban nem játszhatnak, fogadásokat 

nem köthetnek. 

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. 
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12. AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, LÉTESÍTMÉNYEINEK 

HASZNÁLATI RENDJE ÉS A VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 
 
 

Az intézmény minden dolgozója és minden gyermek egyaránt felelős: 

• az épületek védelméért, állagának megőrzéséért (ezért kulcsot csak a dolgozók 

kaphatnak), 

• az épületek rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• az energiatakarékos életmódért, 

• tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok megismeréséért és betartásáért. 

 

Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon a tanulókkal ismertetni kell az egészségük és 

testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal együtt járó 

veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül 

foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben. A 

tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: 

• Az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

•  A Házirend balesetvédelmi előírásait, 

• A rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat, a menekülés rendjét, 

• A tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban,  

• Figyelmeztetni kell a tanulókat a tanulmányi kirándulások, táborozások alatti 

veszélyekre, 

• Szünetek előtt az idénybalesetek veszélyeire felhívjuk a tanulók figyelmét. 

• A menekülési útvonal rajza minden helyiségben kifüggesztésre kerülnek. 

 

Az oktatáshoz kapcsolódó szemléltető és oktatástechnikai eszközök, felszerelések cseréjét a 

szertáros kolléga biztosítja nyilvántartás alapján. 

 

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 hátra hagyásával. 

 

2. A tanáriban, titkárságon, irodákban, szertárakban, stúdióban, kazánházban, 

pincében, raktárban, portásfülkében, a technikai dolgozók pihenő helyiségében 
gyerek engedély és felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

 

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. 

 

4.A tankonyha, tornaszoba használata során a munka- és balesetvédelmi előírások betartására 

és betartatására fokozottan figyelni kell. 

 

5. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használata 
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• 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. 

• A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a sportszereket. Óra végén az ő 

feladatuk helyre tenni azokat. 

• Az öltözők, zuhanyzók tisztaságáért, rendeltetésszerű használatáért minden tanuló 

felel. 

 

6. A könyvállomány használatának rendjét az SZMSZ szabályozza. 

Az intézményben könyvtár áll a dolgozók és a tanulók rendelkezésére. A könyvtár nyitva 

tartása, illetve a kölcsönzési időpontok az éves munkatervben kerülnek rögzítésre. A 

tanulók a kölcsönzött tan- és egyéb könyveket kötelesek időre, épségben visszavinni. A 

megrongálódott, vagy elveszett könyveket a tanulónak a szülő segítségével meg kell 

térítenie. 

Lehetőség van - minden osztály /csoport számára könyvtári órák megtartására, ahol az 

iskola könyvtárosa, és a csoporttal foglalkozó pedagógus is jelen van. 

 

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, ez alól kivételt képeznek a fejlesztő 

iskolai csoportok. 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. 

 

8. Számítógéppel felszerelt terem használatára vonatkozó szabályok: 

• A számítógéppel és interaktív táblával felszerelt teremben csak az órát tartó tanár 

felügyelete mellett lehet tartózkodni. 

• A terem ajtaját zárva kell tartani. 

• A teremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megtartani. 

• Ételt, italt bevinni, ott elfogyasztani tilos! 

• A számítógépeket rendeltetésszerűen kell használni. 

 

9. 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. 
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10. 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. 

 

11. 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. 

12. 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, a tájékoztató 

megtörténtét és tartalmát az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az ismertetésen 

jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. 

• Elektromos eszközöket a tanulók csak felnőtt jelenlétében használhatnak. 

• Az intézmény számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

• Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára 

minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között 

végeznek valamilyen tevékenységet. A tájékoztatást, a pedagógus köteles 

elvégezni és adminisztrálni. 

• A tanulói baleseteket azonnal jelenteni kell az ügyeletes pedagógusnak, aki az 

eseményről tájékoztatja az ügyeletes vezetőt. Bombariadó és egyéb rendkívüli 

esemény esetén érvényes szabályokat az intézményi Szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal. 

• 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. 

• Az oktatás megtörténtének tényét a naplókban dokumentálják. A tanuló a 

tájékoztató füzetében/ellenőrző könyvében aláírásával ismeri el, hogy az 

oktatáson részt vett. 

 

13. 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 

 

14. Az intézményben tilos a dohányzás. 
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15. 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. 

 

 

 

13. ELEKTRONIKUS NAPLÓ SZÜLŐI HOZZÁFÉRÉSE 
 
 

Elektronikus napló tartalma 

• személyes anyag 

• érdemjegyek 

• dicséretek 

• késések, mulasztások 

• felmentések, mentesítések 

• fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések 

• órarend stb. 

A szülő tájékozódni tud gyermekéről vagy az osztályfőnök személyes megkeresése után, vagy 

felhasználónév és jelszó személyes igénylése után az interneten, az iskola honlapján. 

 

 

 

14. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 
 
 

Az osztályozó-, és javítóvizsgákra - a nevelőtestület döntése alapján - az éves munkatervben 

meghatározva május, január illetve augusztus hónapban, a szülők előzetes tájékoztatásával 

kerül sor. Az osztályozóvizsgára jelentkezni nem kell, a behívásra automatikusan sor kerül a 

jogszabályok által meghatározott esetekben (magántanulói jogviszony, magas számú igazolt 

mulasztás, szakértői bizottsági javaslat, nevelőtestületi döntés). Amennyiben valaki az 

osztályozóvizsgán igazolt ok miatt nem tud megjelenni, írásban kérelmezheti az 

intézményvezetőnél a vizsgára való behívást a hiányzás okának megjelölésével. Az 

intézményvezető orvosi, javítóintézeti és rendőrségi igazolás esetében mérlegelés nélkül, egyéb 

ok esetén mérlegelés után dönt a vizsgabizottság ismételt felállításáról és a vizsga 

lebonyolításáról. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

Házirend 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Vizsgák menete 

A vizsgák időpontját a vizsgát megelőző két héten belül kell kijelölni azzal a kitétellel, hogy 

osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év végén szervez. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az 

iskola írásban tájékoztatja. 

 

Az osztályozó vizsgák lebonyolításának rendje 

• A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, 

nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

• Osztályozóvizsgát kell tennie annak a magántanulónak, aki felmentett a tanórai 

foglalkozásokon való részvételtől, illetve annak, aki a 250 tanóránál többet hiányzott, 

és akiknek a tantestület megszavazta az osztályozó vizsgára bocsáthatóságot. 
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• engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

• Az osztályozó vizsgát tanévenként két alkalommal, félévkor és évvégén tart az iskola. 

• A vizsga időpontja előtt egy héttel, levélben történik a kiértesítés. 

• Az osztályozóvizsga három fős bizottság előtt zajlik. 

• A vizsgára az intézmény pedagógiai programjának helyi tanterve alapján a tantárgyi 

követelményeknek megfelelően, illetve az adott osztályfokon tanító pedagógusok által 

megadott szempontok szerint készülhet fel a tanuló. 

 

Évnyerő vizsga: az osztályfőnökök vagy a Szakértői Bizottság javaslatára, a nevelőtestület 

véleménye alapján az év végi, illetve a félévi osztályozó vizsgák alkalmával zajlik. 

 

Magántanulók vizsgáztatása a szülők írásbeli kiértesítése után a félévi és tanév végi osztályozó 

vizsgák alkalmával történik. 

 

Vizsga tantárgyak  

Az értelmileg akadályozott tagozaton, 1-8. évfolyamon: 

- olvasás-írás 

- számolás-mérés 

- kommunikáció 

A beszédjavító tagozaton, 1-4. évfolyamon: 

- magyar nyelv és irodalom 

- matematika 

- környezetismeret 

A beszédjavító tagozaton, 5-8. évfolyamon: 

- magyar nyelv és irodalom 

- matematika 

- történelem 

- természetismeret 

- földrajz 

- biológia 

Az osztályozó vizsgán írásban (maximum két tantárgyból), és szóban is vizsgázik a tanuló, 

figyelembe véve a fogyatékosságából adódó mentességeket. 

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad. 

A javító vizsgák lebonyolításának rendje: 

 

 Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

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

• az osztályozó vizsgáról, számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy az 

osztályozó vizsgáról engedéllyel eltávozik. 

 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az 

évfolyam megismétlésével folytathatja. . 

 

Az eredmény kihirdetése a bizonyítvány kiosztásával egyidejűleg történik. 
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15. AZ ISKOLAI ÉLET EGYÉB SZABÁLYAI 
 

 

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 1 fő. Párhuzamos osztályok esetén 

minimum 1 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. 

 

15.1. A fogadóórák, szülői értekezletek rendje 
 

A szülő köteles tájékozódni gyermeke előmeneteléről, 

Az osztályfőnökök a szülőket az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. A szülői 

értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza 

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

szóban: 

• egyéni megbeszéléseken, 

• a szülői értekezleteken, 

• a nevelők fogadó óráin, 

• a nyílt tanítási napokon, 

• a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken, írásban a tájékoztató   

füzetben (ellenőrző könyvben) 

 

Szeptemberben, januárban - külön értesítés alapján - szülői értekezletre kerül sor. A 

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

 

A szülök a tanulók és a saját - a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított - jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján a tagintézmény-vezetőhöz, az adott ügyben érintett 

tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz  fordulhatnak 
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Amennyiben a gondviselő szülő nem tanúsít érdeklődést gyermeke iskolai élete iránt, elutasítja 

az együttműködést a pedagógussal, nem tartja be a házirend őt érintő szabályait, az iskola 

működési rendjét, a tagintézmény-vezető kezdeményezi a szülő felelősségre vonását. 

 

Az intézményi ünnepségek, a szülői értekezletek, nyílt napok tartása idején az intézmény 

munkarendje az intézményvezető döntése szerint módosulhat. 

 

15.2. Késések 
 

• Késés, ha a tanuló (a csengetést követően) a tanár után érkezik a tanterembe. 

• A tanóráról való öt késés fegyelmi vétség, Három késés egy igazolatlan órányi 

fegyelmi vétségnek minősül, ezért az adott hónapban magatartása változónál nem 

lehet jobb 

• 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, valamint azt, hogy a késés igazoltnak 

vagy igazolatlannak minősül-e a pedagógus a napló hiányzások rovatába bejegyzi. 

Ha a tanuló késéseinek időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját 

igazolatlannak kell tekinteni. 

• Az 1. óráról történő késést a szülőnek igazolnia kell, ugyanúgy, mint az egyéb 

mulasztásokat. 

A szülő által igazolt késések ideje összeadódik, és beleszámít a tíz, 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. 

 

Rendszeres késés esetében a szülőt írásban tájékoztatja az osztályfőnök. Amennyiben a 

szülő nem tesz eleget kérésünknek, az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős 

tájékoztatja a területileg illetékes járási hivatalt. 

 

15.3. Mulasztás 
 

A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról - tanítási 

órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról - igazolni kell. 

Amennyiben a gyermek napközben megbetegszik vagy baleset éri, az elsősegélynyújtást 

követően az intézmény a szülőt értesíti. A beteg, sérült tanuló ellátásáról a szülő megérkezéséig 

az ápoló gondoskodik.  

 

A gyermek az intézményben csak egészségesen jelenhet meg. (Fertőző betegség, láz, hányás, 

hasmenés esetén maradjon távol!). Gyógyulását követően csak orvosi igazolással jöhet a 

gyermek közösségbe. 

• Egy tanévben tíz tanítási napot igazolhat a szülő. 

• Betegség esetén a hiányzás első napján a szülő tájékoztassa a gyermek osztályfőnökét 

a hiányzás tényéről és várható időtartamáról. 
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• Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján 

tanítójának/osztályfőnökének átadni. Az orvosi igazolást a szülő is lássa el 

kézjegyével.  

• A kötelező óratervi foglalkozások alóli hiányzást a tanuló köteles szülője vagy 

gondviselője nyilatkozatával - pl. az ellenőrző útján - a hiányzást követő első 

osztályfőnöki óráig (de maximum a hiányzást követő második tanítási napig) 

igazoltatni. Ha a tanuló az osztályfőnökét nem tudja elérni (pl. beteg), A hiányzását 

az intézményegység-vezető köteles igazolni. Az orvosi igazolásokat - a tanév 

lezárásáig - az osztályfőnök gyűjti és tartja nyilván. 

• Három napnál hosszabb időre történő távolmaradást csak a tagintézmény-vezető 

engedélyezhet. A távollétet elsősorban akkor támogatjuk, ha az iskolai 

tanulmányokkal kapcsolatos. 

• A szülő egy félévben 5 napot igazolhat. A 10 nap nem vonható össze, de tanítási 

órákra (maximum 10 alkalomra) bontható. 

• A szülő által igazolható 10 nap/tanévet meghaladó hiányzás esetén, előzetesen, 

írásban engedélyt kell kérni. Az engedélyezés a tagintézmény-vezető hatásköre. 

• A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényeken a tanuló köteles 

megjelenni. Távolmaradását igazolnia kell. 

• Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanítási nap folyamán a tanuló engedély nélkül 

távozik az intézményből, annak ellenére, hogy számára a tanórák még nem értek 

véget. 

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola, 

köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan 

mulasztásakor. 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. 

 

A tanuló hiányzása nem igazolható, ha 

• a hiányzás utolsó napja és az igazolás között egy következő osztályfőnöki óra volt 

már és nyolc tanítási napnál hosszabb idő telt el, 

• engedély nélkül távozott az iskolából, 

• napközbeni hiányzás utólag nem igazolható, következménye igazolatlan óra és 

osztályfőnöki intő, (vagy ennek birtokában a következő fokozat) 

 

Súlyos rendbontás miatt a tanítási óráról a tanár eltávolította. Ilyenkor a tanuló azonnal köteles 

az igazgatóságon jelentkezni, a második alkalom után igazgatói figyelmeztető a következmény 

 

Testnevelés órán felszerelés nélkül is részt kell vennie a tanulónak. A felszerelés nélkül érkező 

tanuló - minden alkalommal - F („figyelmeztetés”) bejegyzést kap. Három felszereléshiány 

miatti figyelmeztetés (F) szintén egy igazolatlan órányi fegyelmi vétségnek minősül. 

 

Eljárásrend 10 óra igazolatlan hiányzás esetén  

 

Az intézményvezető a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő 

tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot,  ha egy tanítási évben a tanköteles tanuló 
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első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor a gondviselőt, illetve ha a tanuló 

mulasztása a tíz órát eléri.  

 

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, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén 

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát 

és egyéb foglalkozást, az intézményvezető haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges 

tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot 

 

A felszólítás és a feljelentés dátumait az osztályfőnök az osztálynaplóban regisztrálja. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi 

felelőssel jár el. Szükség szerint ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

16. JUTALMAZÁS 
 

 

A tanulók elismerése 

• Azt a tanulót, akinek magatartása példaértékű,  

• folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, a közösség értékes tagja,  

• kitartóan szorgalmas, 
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• az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

• iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

vagy bármely más módon hozzájárul az intézmény jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, a nevelőtestület elismerésben, dicséretben részesül, jutalmazza. 

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

 

Jutalmazás formái: 

Különböző szintű dicséretek: 

• szaktanári, 

• napközi-vezetői,  

• osztályfőnöki,  

• igazgatói,  

• nevelőtestületi 

• iskolai közösség előtt átadott oklevél, tárgyi jutalom 

 

Az elismerés formái és fokozatai a tanév során: 

• szaktanári dicséret: a kiemelkedő tanulmányi munka elismerése (az ellenőrzőbe 

bekerül) 

• osztályfőnöki dicséret: példás magatartás, munkafegyelem vagy közösségi munka 

elismerése (az ellenőrzőbe bekerül) 

• intézményvezetői dicséret: példás magatartás, munkafegyelem vagy közösségi munka 

vagy kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerése (az ellenőrzőbe bekerül) 

 

a tanév végén: 

• szaktanári dicséret: az egész éves kiemelkedő tanulmányi munka elismerése (a 

bizonyítványba bekerül) 

• osztályfőnöki dicséret: az egész éves példás magatartás, munkafegyelem vagy 

közösségi munka elismerése (a bizonyítványba bekerül) 

• igazgatói dicséret: az egész éves példás magatartás, munkafegyelem vagy közösségi 

munka vagy kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerése VAGY csoportban elért 

kiemelkedő eredmény elismerése (pl. verseny - a bizonyítványba bekerül) 

• nevelőtestületi dicséret: az egész éves példás magatartás, munkafegyelem vagy 

közösségi munka vagy kiemelkedő tanulmányi eredmény elismerése VAGY csoportban 

elért kiemelkedő eredmény elismerése (pl. verseny - a bizonyítványba bekerül) 

 

 

 

17. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 
 

 

A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések 

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. 

 

A fegyelmezés formái, különböző fokozatai: 

 -szóbeli figyelmeztetés (szaktanári, napközi-vezetői, osztályfőnöki, 

igazgatói, 

 nevelőtestületi) 
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 -írásbeli figyelmeztetés (szaktanári, napközi-vezetői, osztályfőnöki, 

igazgatói, 

 nevelőtestületi) 

 intés 

 megrovás 

 fegyelmi büntetés. 

 

Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma (illetve fegyelmi vétsége „igazolatlan órában számítva”) 

egy tanév folyamán 

 1 óra - szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

 2 óra - osztályfőnöki figyelmeztetés 

 3 óra - osztályfőnöki intő 

 4 óra - osztályfőnöki rovó 

 5 óra - igazgatói figyelmeztető, tanköteles tanuló esetén a szülő hivatalos 

felszólítást kap gyermeke iskolába járásáról való gondoskodásra 

 7 óra - igazgatói intő 

 9 óra - igazgatói rovó 

 11óra - tantestületi fegyelmi eljárás indul, melynek következménye lehet a tanévtől 

való eltiltás vagy többszöri fegyelmi vétség után nem tanköteles tanuló esetében az 

iskolából való kizárás fegyelmi büntetés. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

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

fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az iskolai fegyelmező intézkedések alkalmazása során a fokozatosság elve érvényesül, 

amelytől azonban indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni. A tanuló 

súlyos kötelességszegése esetén a fegyelmezési fokozatok betartásától el kell tekinteni 

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A fegyelmi eljárás rendjéről az intézményi SZMSZ rendelkezik. 

 

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. 
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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. 

• 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. 

 

 

 

18. A FEGYELMI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 
 

 

A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok 

ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések 

 

Nevelőtestületünk feladatkörébe tartozó ügyek közül az alábbiakat ruházza át: Főszabály 

szerint a tanulók fegyelmi ügyeiben a nevelőtestület dönt. [Nkt. 70. § (2) i) pont.] A 

nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyeket a R. 4. § (1) bek. h) pontja alapján a szervezeti 

és működési szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ)  átruházhatja.  

Így a nevelőtestület fegyelmi eljárás esetében az SZMSZ-ben az alábbi jogköröket 

ruházza át: 

 Súlyos és vétkes kötelességszegés esetén a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

döntést a nevelőtestület az tagintézmény-vezetőre ruházza át. 

 A fegyelmi bizottság legalább három tagjának kiválasztását az adott fegyelmi vétség 

ismeretében a nevelőtestület az tagintézmény-vezetőre ruházza át. 

 A fegyelmi büntetés meghozatalát a nevelőtestület a fegyelmi bizottságra ruházza át. 

 

Az átruházott jogkör gyakorlói kötelesek a fegyelmi eljárás lefolytatása után öt napon belül az 

tagintézmény nevelőtestületének beszámolni az egyeztető eljárásról (amennyiben sor került 
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erre), a meghallgatásról, a fegyelmi tárgyalásról, valamint a fegyelmi határozatról, valamint a 

további átruházott ügyekről. 

 

A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, 

valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja: 

 a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

 értékelése, 

 ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

 

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 

sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. Ha kötelességszegéssel 

kapcsolatban nincsen sértett fél, akkor az egyeztető eljárástól el kell tekinteni, azonban a 

fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben ezt jelezni kell. 

 

A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a 

kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Ebben a levélben meg kell nevezni az 

egyeztető eljárást lefolytató nagykorú személyt is. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az 

értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 

egyeztető eljárás lefolytatását. Az egyeztető eljárás vezetését bármely nagykorú személy 

vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad. Az 

egyeztető eljárás vezetésére az tagintézmény-vezető kéri fel az intézményben dolgozó nagykorú 

személyt, majd az érintett felek írásbeli értesítésében megnevezi az egyeztető eljárás 

lefolytatására felkért személyt. Amennyiben az tagintézmény-vezető által felkért személyt 

valamelyik fél nem fogadja el, új személyről kell gondoskodni. 

 

Ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába, 

(diákotthonba) történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem 

vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni. Harmadszori kötelességszegés esetén 

a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja. 

 

Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban 

írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli 

megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de 

legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet 

elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás 

megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztály-

közösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben 

nyilvánosságra lehet hozni. 
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Az egyeztető eljárás lefolytatás technikai feltételeinek biztosításáról (így különösen megfelelő 

terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) az tagintézmény-

vezető feladata. 

 

A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai 

 

A fegyelmi eljárás részletes szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.), valamint a R.-ben foglaltak alapján az alábbiakban határozzuk meg. 

Döntés a fegyelmi eljárás megindításáról 

Ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a tanuló kötelességeit súlyosan és vétkesen 

megszegte fegyelmi eljárás indítható ellene. A fegyelmi eljárás megindításáról a 

nevelőtestülettől kapott átruházott jogkörénél fogva az tagintézmény-vezető dönt. Tíz év alatti 

tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható. 

 

Értesítés: 

A fegyelmi eljárás megindításáról az tagintézmény-vezető értesíti a tanulót, kiskorú tanuló 

szülőjét. Az értesítésben fel kell tüntetni a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a 

tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a szabályszerű értesítés ellenére 

a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg. Az értesítést 

igazolhatóan (tértivevény) oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a 

tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 

eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott 

képviselője is képviselheti. 

 

Meghallgatás: 

A fegyelmi eljárás során, a fegyelmi tárgyalás előtt a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani 

kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatás során a tanuló elismeri a terhére 

rótt kötelességszegést, akkor ezt jegyzőkönyvben rögzíteni kell, s a fegyelmi tárgyalás 

lefolytatása nélkül fegyelmi büntetést lehet hozni. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson 

a szülő részvételét biztosítani kell. A meghallgatáson készült jegyzőkönyvet a tanulóval és a 

szülővel is alá kell íratni. 

 

Tárgyalás: 

Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása 

egyébként indokolja, akkor tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét meg kell hívni. 

 

A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestülettől kapott átruházott jogkörénél fogva az tagintézmény-

vezető által kijelölt legalább háromtagú bizottság folytatja le. A kijelölt tagok csak érintettség 

esetén utasíthatják vissza a kijelölést. A fegyelmi bizottság elnökét a fegyelmi bizottság saját 

tagjai közül választja meg. A fegyelmi tárgyalást az elnök vezeti. 

 

A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően 

ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat. 

 

A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 

kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 

mellett szól. 
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A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha 

ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást 

folytat le. 

 

Bizonyítási eszközök: 

 a tanuló és a szülő nyilatkozata, 

 az irat, 

 a tanúvallomás, 

 a szemle 

 és a szakértői vélemény. 

 

A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell 

fejezni. 

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell 

tüntetni: 

 a tárgyalás helyét és idejét, 

 a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, 

 az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. 

A jegyzőkönyvet az iskolatitkár vezeti. Akadályoztatása esetén a fegyelmi bizottság egyik tagja 

a jegyzőkönyvvezető. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője 

szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri. Az eljárás (tárgyalás) során 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, (gazdálkodó szervezetet) az őket érintő 

kérdésekben az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és 

bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

 

A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha: 

 a tanuló maga ellen kéri, 

 kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. (Ebben az esetben a tíz év alatti 

korhatárra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.) 

 

Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelési-oktatási 

intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára is. 

 

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható 

meg. A fegyelmi büntetést az intézmény nevelőtestületétől átruházott jogkörénél fogva a 

fegyelmi bizottság hozza meg az Nkt. 58. §-ának figyelembevételével. 

 

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

fegyelmi eljárással párhuzamosan büntető, vagy szabálysértési eljárás indult, akkor a fegyelmi 

eljárásról egy felfüggesztő végzést hoz az tagintézmény-vezető. Ha a kötelezettségszegés miatt 

büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem az eljárás megindításának alapjául 

szolgáló indítvány elutasításával vagy felmentéssel végződött, a határidőt a véglegessé vált 

határozat közlésétől kell számítani. 

 

18.1. Az eljárás során hozott határozatok 
 

Megszüntető határozat: 

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha 
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 a tanuló nem követett el kötelességszegést, 

 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását, 

 a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el, 

 a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy 

 nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el. 

 

Fegyelmi büntetést meghozó határozat: 

Fegyelmi büntetés csak és kizárólag az Nkt.-ban meghatározottak szerint történhet. 

 

Iskolában fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, (szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem terjedhet ki) 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

 

Tanköteles tanulóval szemben az e) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés nem, az f) 

pontban és az e) pontban meghatározott fegyelmi büntetés pedig csak rendkívüli vagy ismétlődő 

fegyelmi vétség esetén alkalmazható. A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén az 

tagintézmény-vezető az Nkt. 58. § (5) bek. szerint jár el. 

 

Kizárás az iskolából fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új 

tanulói jogviszony létesítéséig. 

(Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan 

kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, amit 

a fegyelmi határozatban rögzíteni kell.) 

 

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés véglegessé válásakor a Szülő köteles új iskolát keresni 

a tanköteles korú Tanulónak. A fegyelmi büntetést hozó tagintézmény vezetője segítséget nyújt 

a szülőnek az új iskola megtalálásában. Amennyiben nyolc napon belül a Szülő nem talál új 

iskolát, akkor a fegyelmi döntést hozó tagintézmény vezetője három napon belül köteles 

megkeresni a köznevelési feladatot ellátó hatóságot, amely három munkanapon belül másik, az 

állami közfeladat-ellátásban résztvevő iskolát jelöl ki a tanuló számára. 

 

Kollégiumban/diákotthonban fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

 áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba, 

 kizárás fegyelmi büntetés szabható ki. 

 

Kizárás a kollégiumból/diákotthonból fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem 

hajtható végre az új kollégiumi/diákotthoni tagsági viszony létesítéséig. (Ha a végrehajtás 

elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené, vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel 

járna, akkor az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, amit a fegyelmi 

határozatban rögzíteni kell.) 
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A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestülettől kapott 

átruházott jogkörénél fogva a fegyelmi bizottság hozza. Az iskolai, kollégiumi/diákotthoni 

diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

 

18.2. A fegyelmi büntetés hatálya 
 

A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban foglaltak 

szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi büntetés 

esetén hat hónapnál 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a 

tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál. 

 

A fegyelmi határozatban ennek megfelelően rendelkezni kell a fegyelmi büntetés időbeli 

hatályáról is. 

 

18.2.1. A fegyelmi büntetés hatályának következményei: 
 

A megállapított hatályosság lejártával a tanuló nem áll fegyelmi büntetés alatt, vagyis 

visszaállnak a büntetés következtében elvont jogai. Így: 

 a megvont kedvezményekben, juttatásokban kérelemre, ismét részesül, 

 kérheti visszahelyezését az eredeti osztályába, 

 az iskolából való kizárás esetén, újból kérheti felvételét, 

 az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetés esetén, kérelemre a jogviszony a tanév 

végétől helyreáll. 

 

Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév 

végi osztályzatokat megállapították. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló a nyári 

gyakorlat teljesítése során követ el fegyelmi büntetéssel sújtható kötelességszegő magatartást. 

Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló 

javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé 

kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt 

- osztályozó vizsgát tegyen. 

 

Az eltiltás a tanév folytatásától fegyelmi büntetésnél, a tanulót a véglegessé vált döntés, csak 

az adott tanév folytatásától tiltotta el. A jogviszonya az Nkt. 56. § (3) bekezdése értelmében 

nem szűnt meg csak szünetelt. Egyéni kérelemre az iskola köteles tanulói jogviszonyát 

helyreállítani, azt nem utasíthatja el. 

 

18.3. A tanulói jogviszony helyreállítása 
 

A kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén, annak jogerőre véglegessé válásakor 

megszűnik a tanuló jogviszonya. A büntetés hatályának elteltével, a tanulónak jogában áll 

kérelmezni felvételét. 

A tagintézmény-vezető rendelkezik hatáskörrel, annak elbírálására, hogy a felvételi kérelemnek 

helyt ad, vagy elutasítja azt. 
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A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 

körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 

felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés hatálya során a tanuló újabb kötelességszegést követ el, 

akkor a fegyelmi büntetés végrehajthatóvá válik. 

 

A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor 

ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága vagy 

más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör 

gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja. 

 

A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 

érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének (ha a gazdálkodó szervezet képviselője az 

eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek). 

 

Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban 

megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul 

vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelem jogáról lemondott. Ezt 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

A fegyelmi határozat formai és tartalmi követelményeit a R. 58. § (5)-(7) bek. tartalmazza. 

 

A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a tanulónak a 

Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló által elkövetett 

kötelességszegés érintett. 

 

Az elsőfokú határozatot az tagintézmény-vezető és a fegyelmi bizottság elnöke és egy fegyelmi 

bizottsági tag írja alá. 

 

18.4. Jogorvoslati eljárás az elsőfokú határozattal szemben: 
 

Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be 

fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az 

elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani. 

A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi 

jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a 

másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához (fenntartóhoz). A felterjesztéssel együtt az ügy 

valamennyi iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre 

vonatkozó véleményével ellátva. 

 

Az Nkt. 37. § (3) bek. szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést: 

 a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére 

hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 

 az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony. 

 valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói 

fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem 

tekintetében. 

 

A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a 

döntést 
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 megváltoztathatja, vagy 

 megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

 

18.5. Fegyelmi határozat végrehajthatósága 
 

Végrehajtani csak véglegessé vált 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, amit a fegyelmi határozatban 

rögzíteni kell. 

Ebben az esetben is biztosítani kell az elsőfokú határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget. 

Ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a gyermekközösség, a tanulóközösség védelme 

érdekében indokolt, segítséget kérhet konfliktuskezelési szaktanácsadótól, valamint az 

ifjúságvédelmi, családjogi területen működő szolgálattól. 

Az oktatásügyi közvetítői eljárás igénybevételének részletes rendjét a R. 62. § (1) bek. 

tartalmazza. 

 

Enyhébb kötelességszegés fegyelmező intézkedései 

 

Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket kell 

alkalmazni. 

 

Az intézkedések formái: 

- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés. 

- Nevelőtestületi figyelmeztetés 

- Nevelőtestületi intés 

Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatainál elsősorban az osztályfőnök dönt a 

szaktanárok véleményének kikérését követően. 

A szaktanárok szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak fegyelmező intézkedésként annak a 

tanulónak, amely tanuló magatartása, fegyelme a szaktanár óráin huzamosabb ideig nem 

kielégítő. 

A szaktanári figyelmeztetés az osztályfőnök előzetes véleményének kikérését követően adható. 

 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok: 

 tanulmányi eredmény, 

 szorgalom, 

 magatartás, 

 sportteljesítmény, 

 kulturális tevékenység, 

 közösségi tevékenység. 

A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

 az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

 a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény. 

A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható: 

 az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom. 
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A magatartással kapcsolatban jutalmazható: 

 a követendő, helyes, példamutató közösségi magatartás. 

A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható: 

 az iskolán belül kiemelkedő sport eredmény, illetve tevékenység, 

 a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény. 

A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

 az iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató, kiemelkedő, kulturális élet 

területén elért eredmény, illetve tevékenység. 

A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható: 

 az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint 

 az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő, 

kiemelkedő közösségi tevékenység. 

 

A tanulók jutalmazásának főbb formái 

 szóbeli dicséret, 

 írásbeli dicséret, 

 tárgyi jutalom. 

A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik. 

Írásbeli dicséret: oklevél átadással, és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, illetve 

bizonyítványba történő bejegyzéssel történik. 

A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható. 

 

A jutalmazások fokozatai: 

 szaktanári szóbeli dicséret, 

 szaktanári írásbeli dicséret, 

 osztályfőnöki szóbeli dicséret, 

 osztályfőnöki írásbeli dicséret, 

 nevelőtestületi szóbeli dicséret, 

 nevelőtestületi írásbeli dicséret, 

 igazgatói szóbeli dicséret, 

 igazgatói írásbeli dicséret. 

Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható. 

 

A jutalmazás formái: 

 egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv; 

 közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, 

 

18.6. Pénzkezelés, pénzgyűjtés módja 
 

Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő kollégák pénzt semmilyen címen és célból nem 

gyűjthetnek. Pénzt csak a Szülői Szervezet gyűjthet. 

Nem ajánlott nagyobb összegű zsebpénzt a tanulónak magánál tartani. Amennyiben mégis 

szükséges, hogy a tanulók pénzt hozzanak magukkal (pl.: étkezési térítési díj) megőrzésükhöz 

az órakezdő tanárok nyújtanak segítséget a tanuló kérésére. Egyéb esetekben elveszett 

értékekért az intézmény nem tud felelősséget vállalni. 
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18.7. A szülői érdekképviselet 
 

A szülők jogaik gyakorlására a gyermek érdekében kötelesek. Jogaik kollektív érvényesítése, 

kötelességük teljesítése érdekében Szülői Szervezetet hozhatnak létre. A Szülői Szervezet dönt 

saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról. 

A szülők jogosítványait az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 

 

18.8. Az egyéni érdekképviselet lehetőségei 
 

A gyermek és törvényes képviselőjének joga, hogy egyéni érdeksérelem esetén eljárást 

indítson. A szülő az intézményvezetőhöz vagy a szülői érdekképviselethez fordulhat segítségért 

az őt ért sérelem orvoslására. 

 

Ha a tanuló úgy ítéli meg, hogy (bárki által, bármilyen jellegű) sérelem érte, joga van: 

 szaktanárához, 

 osztályfőnökéhez, 

 a diákönkormányzatot segítő tanárhoz, 

 az intézményegység vezetőhöz, 

 az intézményvezető helyetteshez, 

 az intézményvezetőhöz fordulni panaszával. 

 

18.9. A szülök kötelessége 
 

 A szülő/gondviselő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke tankötelezettségének 

teljesítéséről. Biztosítsa gyermeke rendszeres megjelenését a foglalkozásokon.  

 A szülő kötelessége együttműködni az intézménnyel és minden olyan információt 

megosztani a tanuló osztályfőnökével (szükség esetén az iskolavezetéssel) ami a tanuló 

viselkedését, tanulmányi munkájának zavartalanságát befolyásolhatja. 

 A szülő köteles a tanuló által szedett gyógyszerekkel kapcsolatosban felvilágosítást 

nyújtani az osztályfőnöknek/csoportvezetőnek. 

 A szülő/gondviselő kötelessége a gyermek számára, a tankönyvön kívüli, megfelelő 

iskolai felszerelés biztosítása, mely felsorolást - a következő tanévre vonatkozólag - 

minden diák/szülő a tanévzárón papírformátumban kap meg. 

 A szülő/gondviselő kötelessége, hogy rendszeresen tartsa a kapcsolatot a gyermekével 

foglalkozó pedagógussal/pedagógusokkal. 

 Az ellenőrző és tájékoztató füzet a pedagógus és a szülő fontos információs csatornája. 

Az iskola bármely írásos üzenetének aláírása a szülők kötelessége, szülői aláírás hiánya 

beleegyezést, tudomásul vételt jelent. A tájékoztató füzet elvesztését azonnal jelenteni 

kell az osztályfőnöknek. 

 A szülő/gondviselő kötelessége, hogy gyermekét tisztán, ápoltan küldje az intézménybe. 

 A szülő/gondviselő kötelessége ünnepnapok alkalmával az ünneplő ruhát biztosítani. 

 A szülő/gondviselő kötelessége, a gyermek biztonsága érdekében, hogy az iskolát 

(osztályfőnököt, iskolavezetést) írásban tájékoztassa az esetleges idült és akut 

betegségről, alkalmi vagy tartós gyógyszerszedésről, gyógyszerallergiáról. 

 A szülő/gondviselő köteles a gyermeke hiányzásakor a hiányzást jelezni az 

osztályfőnöknek, és az étkezést lemondani. (Az étkezést személyesen vagy telefonon 

kell lemondani 9 óráig, mely bejelentés a szülő felelőssége. Ez az ingyenes étkezést 

igénybevevőkre is vonatkozik.) 
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 A szülő/gondviselő kötelessége, a hiányzás utáni első napon, az igazolást eljuttatni az 

osztályfőnöknek/óvónőnek, illetve tartós betegség esetén az első hiányzási napot követő 

maximum 14. tanítási napig le kell adni és a továbbiakban is kéthetente kötelező az 

intézménybe eljuttatni az igazolásokat. Amennyiben a fenn meghatározott ideig a 

hivatalos orvosi igazolás nem érkezik be az intézménybe, a betegséget/egészségügyi 

állapotot nem vitatva, de azt igazolatlan hiányzásnak kell tekinteni. 

 A gyermek önálló közlekedéséről a szülő írásban köteles nyilatkozni. 

 Az önállóan közlekedő gyermek testi épségéért, tetteiért az intézményen kívül a szülő a 

felelős. (Kivéve az intézmény által szervezett iskolai programok.) 

 A szülő kötelessége szakértői felülvizsgálatokra a gyermekét elvinni és annak 

eredményéről az iskolát tájékoztatni. Az iskola területén történő károkozás esetén a 

szülőt/gondviselőt kártérítési kötelezettség terheli. Gondatlan károkozás esetén a kár 

20%-át, szándékos károkozás esetén a kár 100%-át. 

 

18.10. Kapcsolattartás formái 
 

 szülői értekezletek, fogadó órák /évente 2x/, 

 az iskolavezetés fogadó órája, 

 iskolatitkári ügyintézés időpontja. 

 

18.11. Sürgős és halaszthatatlan esetben telefonon történt egyeztetést 

követően az 
 

 osztályfőnökkel, 

 szaktanárral, 

 intézményvezető helyettessel, 

 intézményvezetővel. 

 

 

 

19. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 
 

 

Az intézmény vezetés javaslata alapján a szülői közösség és a diákönkormányzat egyetértésével 

a nevelőtestület fogadja el.  

 

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. 

 

A Házirend felülvizsgálatára a következő esetekben kerül sor: 

 törvénymódosítás esetén, 

 intézményi alapdokumentum változása esetén, 

 a szakalkalmazottak többségének (50%+1fő) javaslata alapján, 

 a vezetőség javaslatára, 
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 fenntartói felszólításra (törvényességi aggály), 

 a gyermekközösség nagyobb csoportjának (50%+1 fő) kérésére. 

 

Az így beterjesztett javaslatról a nevelőtestület 30 napon belül dönt. 

 

A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat 

vezetősége áttekinti a házirendet, s dönt arról, hogy szükséges-e annak módosítása, 

aktualizálása. 

 

Az iskola házirendjének betartása a Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény minden 

diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló 

személynek alapvető' kötelessége. 

A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során a Szülők Közössége és a 

Diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, amit csatolt nyilatkozatukkal és 

aláírásukkal megerősítenek. 

 

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, nem 

nyilatkozik, a házirendet jóváhagyottnak kell tekinteni. 


