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1 Bevezetés  
A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola közösségeinek munkáját, iskolához való 

viszonyát hagyományaink és az iskolával szemben támasztott követelmények határozzák meg. 

Ezek a hagyományok és elvárások alakítják az intézmény értékrendjét, melyet Pedagógiai 

Programunk tartalmaz.   

A Házirend ezen értékrend szerint, a tanulói jogok gyakorlásának, a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, az elvárt viselkedés szabályait tartalmazza, a Köznevelési törvény 

felhatalmazása és a nevelési-oktatási intézmények működését szabályozó rendeletek előírásainak 

alapján. A házirend ismerete és előírásának betartása az iskolához való tartozás alapfeltétele.  

1.1 A házirend célja és feladata  

A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 
munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés 
és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 
megszervezését.  

1.2 A házirend hatálya, jogszabályok  
• Területi hatálya:  
A házirend érvényes az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a 
pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvény az 
iskola szervezésében történik. • Személyi hatálya:  
A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény minden dolgozójára továbbá 
a szülőkre, gondviselőkre és minden olyan személyre, aki az iskolában valamilyen szerződéses 
viszonyból származó ügyben tartózkodik a szerződésben foglaltak mértékében.  

• Időbeli hatálya:  
A házirend érvényes a hatályba lépés napjától visszavonásig, felülvizsgálatra, módosításra kerül 
jogszabály-változás, ill. belső módosítási javaslat szerint, valamint az iskola területére lépéstől 
annak elhagyásáig, továbbá az iskolán kívüli iskolai rendezvények alatt.  

• Az érvényes jogszabályi háttér:  
o A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  
o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról  
o 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról  
o A házirendben nem szabályozott ügyekben az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat 

(SZMSZ), illetve a hatályos törvények és jogszabályok előírásait kell alkalmazni.  



A házirendet az iskola igazgatója készíti el. A diákönkormányzatnak egyetértési, az 
iskolaszéknek vagy szülő szervezetnek véleményezési joga van. A házirendet a nevelőtestület 
fogadja el és a fenntartó hagyja jóvá.  
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, szankcióknak, fegyelmi eljárás lefolytatásának 
van helye.  
Ez a házirend 2020. év szeptember 1-jén lépett hatályba, visszavonásig érvényes.   
1.3 A házirend felülvizsgálata, módosítása  
Az érvényben lévő Házirend felülvizsgálatát, módosítását bármely pedagógus, szülő, tanuló 
javaslatára – ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, nevelőtestülete, a 
Diákönkormányzat vezetője, a Szülői Szervezet elnöke minden tanév félévzáró értekezletéig. A 
javaslatot írásban kell benyújtani, és a félévzáró értekezleten a módosítással kapcsolatban a 
nevelőtestületnek állást kell foglalnia.   

1.4 A házirend nyilvánossága   
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 
alkalmazottainak) meg kell ismernie.   
A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: www.wudisuli.hu   
A házirend egy-egy példánya megtekinthető  

• az iskola portáján;  
• az iskola irattárában;   
• az iskola könyvtárában;   
• az iskola nevelői szobájában;   
• az iskola igazgatójánál;   
• az iskola igazgatóhelyetteseinél;  • a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,  
• az iskola fenntartójánál.  

A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 
beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek hozzáférhetővé kell tenni. Az 
újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia 
kell:  

• a tanulókat aktuálisan;   
• a szülőket szülői értekezleten.   

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait az osztályfőnököknek 
meg kell beszélniük:   

• a tanulókkal az első tanítási napon;  • a 
szülőkkel szülői értekezleten.   

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, 
valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre 
egyeztetett időpontban.  

    



2 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai  
Az iskola tanulóitól elvárja, hogy a Pedagógiai programban meghatározott célkitűzések, 
megismert értékek elfogadásával erősítsék az iskola szellemiségét és kiegyensúlyozott, családias 
légkörét. A tanulást és a tudást tekintsék értéknek, egymás sikereit ismerjék el és becsüljék. 
Felelősséggel részt vállaljanak az iskola rendjének, fegyelmének szilárdításában. 
Tevékenységükkel erősítsék az osztály, az iskola közösségi életét, és gazdagítsák az iskola 
hagyományait. Mindennek érdekében intézményünk pedagógiai hitvallásával összhangban 
tanulóinkra akkor tudunk büszkék lenni, ha   

• betartják a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 
rendelkezéseit,   

• tiszteletben tartják az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársainak emberi méltóságát,   

• senkivel szemben nem használnak hangos, trágár, sértő beszédet,   

• senkivel szemben nem sértők, senkit nem bántalmaznak, nem verekednek,   

• törekednek a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az 

iskolában dolgozó más felnőttekkel,   

• mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan viselkednek,   

• a felnőttekkel szemben tisztelettudók, előzékenyek,   

• a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett formában 

köszönnek,   

• betartják a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek kéréseit,   

• megbecsülik az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,   

• igyekeznek megismerni nemzeti és nemzetiségi kultúránk és történelmünk eseményeit, 

kiemelkedő személyiségeit és hagyományait,   

• részt vesznek az iskola hagyományainak ápolásában,   

• óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,   

• vigyáznak egészségükre, edzik testüket, rendszeresen sportolnak,   

• nyitottak, érdeklődők,   

• iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan eleget tesznek,   

• részt vesznek az osztályközösség és az iskola rendezvényein,   

• képesek a társaikkal való együttműködésre,   

• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tesznek tanulmányi 

feladataiknak,   



2.1 A tanuló jogai, gyakorlásának helyi keretei  
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein 

keresztül gyakorolhatják. A tanulói jogok a beiratkozástól (tanulói jogviszony létesítése), illetve 

amennyiben ez a tanév kezdete előtt történik, a tanév első napjától illetik meg a tanulót.  

Minden tanulónak joga, hogy az iskolavezetéshez, osztályfőnökhöz intézett kérdéseire 15 napon 
belül érdemi választ kapjon.   

A tanulók jogai, a tanulói jogok kiemelt iskolai területei:   

• tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.),   
• kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben 

kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az intézményi tanácshoz, az 
iskolaszékhez, a diákönkormányzathoz.),   

• érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított 
tizenöt napon belül – az igazgatói tanácstól (iskolavezetőségtől), az iskolaszéktől a 
tizenötödik napot követő első ülésen – érdemi választ kell kapnia.),   

• tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait 
érintő valamennyi kérdésről.),  

• véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 
valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.),   

• részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola által 
szervezett tanórai és egyéb /tanórán kívüli/ foglalkozásokra.),    

• választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében.),   
• kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör 

létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.),  
• javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 

valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.),  
• használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 

eszközeinek használatára – csak felügyelettel.),   
• szociális támogatáshoz való jog (A tanuló egyéni körülményei alapján – kérelmére – 

jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban részesülhet, amennyiben az 
ilyen jellegű támogatásra a fedezet az iskola költségvetésében rendelkezésre áll.),  

• jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban 
meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.),  

• vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását).   

2.1.1 Jogorvoslati jog gyakorlása  

Ha a tanuló vagy kiskorú tanuló szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a Házirendben 

illetve a jogszabályokban megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban 

panasszal élhet a panaszkezelési eljárási rendnek megfelelően.   



Tanulói jogok gyakorlása  

• A tanulóközösségek a diákok érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot (DÖK) 

hoznak létre. A diákönkormányzat tevékenysége minden, a tanulókat érintő kérdésre 

kiterjed. A diákönkormányzat célját, feladatait, működési rendjét jogszabályok és a 

helyi diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata rögzíti.  

• Sérelem esetén az iskola tanulója – kiskorú esetén törvényes képviselője – a 
törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 
jogorvoslatot.  

• Az iskola közösségén belül a tanuló, az életét érintő bármely kérdésben a DÖKön 
keresztül érvényesítheti jogait.  

• Az iskola tanulóinak érdekképviselete a DÖK a tanulólétszám 10-12 %-a, melynek 
saját szervezeti és működési szabályzata van.  

   Az évenkénti két diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős.   

   Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.   

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a 

diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az 

iskolai munkatervről.   

 Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.  

• Az iskolai diákönkormányzat megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen 

történik. Évente két alkalommal tartunk diákközgyűlést.  

• A tanulók 50%-át közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 
kéri a DÖK véleményét, javaslatát. Lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi 
értekezleteken, iskolaszéki üléseken való részvételüket.  

• Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály vagy 
30 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, 
intézkedésekben.  

• Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a DÖK véleményét.  

• A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint 
alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít.  

  



• Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök, szakkörök 
alakíthatók.  

• A diákkört csak pedagógus végzettséggel rendelkező személy vezetheti.  

• A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének megfelelő 
feltételeket.  

     



2.2 A tanuló kötelességei   
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45-46. §-a, ill. 54-59. §-a meghatározza a 

tanulók általános és alapvető jogait, kötelességeit és felelősségeit.   

A Házirend ugyanakkor meghatározza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a tanulói 

munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, a helyiségek és az intézményhez 

tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.  

2.2.1 A tanuló kötelessége  

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy:  

• betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, az iskola 

termeiben és berendezési tárgyaiban okozott kárt, károkat megtérítse, az  

általa szándékosan okozott szennyezéseket, firkálásokat megszüntesse,  

• fegyelmezetten, tevékenyen részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, 
magatartásával társait ne zavarja  

• a tanítás megkezdése előtt minimum 5 perccel a foglalkozás helyszínén legyen,  

• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek 

megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek,  

• az ellenőrző könyve mindig nála legyen, hogy bármely az iskolával összefüggő 

közleményt be lehessen vezetni. Érdemjegyeit naprakészen vezesse az 

ellenőrzőjében, Az ellenőrzőbe a bejegyzéseket legalább hetente egy alkalommal a 

tanulónak a nevelővel és a szülőkkel alá íratja.   

• hiányzásait e házirendben szabályozott módon igazolja,  

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

védje az iskola felszerelését, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

• elsajátítsa és betartsa az egészség - és balesetvédelmi, valamint a tűzvédelmi 
előírásokat,  

• biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,  

• a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha) tisztán, rendesen hozza magával,  

• az ellenőrző könyve mindig nála legyen, hogy bármely az iskolával összefüggő 
közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrzőbe a bejegyzéseket legalább hetente egy 
alkalommal a tanulónak a nevelővel és a szülőkkel alá íratja,  

• segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését, tisztelje társait és az iskola dolgozóit,  



• védje saját és társai egészségét,  
• az iskolai ünnepélyeken, ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában 

jelenjenek meg (sötét szoknya vagy nadrág és fehér blúz vagy ing,  

• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, az alkalomhoz illő, az 

időjárásnak megfelelő, nem hivalkodó öltözékben és hajviselettel jelenjen meg  

(ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert, testékszert; hajuk, körmük, arcuk ne 
legyen festve),   

• az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg  

• írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,   

• segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok 
megoldásában, védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,   

• ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 
figyelmeztessenek,   

• az óraközi szünetben megszólaló jelzőcsengő után vonuljanak a soron következő óra 
tanteremébe, és készítsék elő a szükséges felszerelésüket   

• ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a 
tanuláshoz,   

• mobiltelefonjaikat kapcsolják ki az iskolába érkezéskor, s azt csak távozáskor, ill. 
külön nevelői engedéllyel kapcsolják be.   

• tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének 

megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek, ne hozzanak 

az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban dohányárut, 

szeszesitalt, drogot, energiaitalt, illetve rágógumit, héjas magvakat),  

• az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 
valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján,   

• ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere) – kivéve 
az iskola hagyományos rendezvényén   

• ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet,   

• intézményünkben a váltócipő használata alsó tagozaton kötelezőa tanulók a 
kabátjaikat, váltócipőjüket az osztályteremben kijelölt helyen kötelesek tárolni,   

• a tanulók a tornateremben, számítástechnika tantermekben csak pedagógus 

felügyeletével tartózkodhatnak,   

• az ebédlőben a menzát igénylők csak az étkezésre kijelölt időpontban 
tartózkodhatnak.  



• Elvárjuk, hogy iskolánkban diákjaink a pedagógusok külön engedélye nélkül, sem 
tanórákon, sem a szünetekben   

o ne hallgassanak különböző technikai eszközökön zenét,  

o  ezeken keresztül ne használják az internetet,  

o telefonját az első óra előtt adja át az első órát tartó pedagógusnak (aki az 

1. szünetben leadja a titkárságra), melyet az utolsó tanítási óra után, illetve 

tanulószobai foglalkozás után vihet el.  

3 A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása   
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról  

• az iskola igazgatója   

o az  iskolai  diákönkormányzat  vezetőségi  ülésén  legalább 

 kéthavonta  –  a diákönkormányzatot segítő pedagóguson 

keresztül,  

o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  o az iskolában 

elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,  o a honlapon aktuálisan,   

• valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.   

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják,   

3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.   

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, 

a nevelőtestülettel.   

5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról • 

az iskola igazgatója o az iskolaszék szülőket képviselő tagjain keresztül évente 2 alkalommal,  

o az iskola előtt elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,  o az iskola honlapján,   



• az osztályfőnökök:   
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.   

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

• szóban:  o egyéni megbeszéléseken, o a szülői értekezleteken, o a nevelők 

fogadóóráin,  o a nyílt tanítási napokon,  o a tanuló fejlesztő értékelésére 

összehívott megbeszéléseken,   

• írásban  

o tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), o e- naplóban, melyet a 

www.wudisuli.mozanapló.hu oldalon érhetnek el az osztályfőnököktől kapott 

felhasználónév megadásával.  

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.   

8. A szülők 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 az iskola igazgatóságához, az iskolavezetőséghez 

az adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.   

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy az iskolaszékkel.  

4 A tankönyvtámogatás elosztásának elve és rendje  
A  tankönyvpiac rendjéről szóló törvény értelmében a tanulók részére az iskola kölcsönözi 

a tankönyveket, amelyek lehetnek újak és használtak. Ezek a tankönyvek az iskola 

tulajdonát képezik, a tanulók egy tanévre kapják használatra, majd tanév végén, a tartós 

tankönyveket vissza kell szolgáltatniuk a könyvtárnak. Tartós tankönyvek, azok a könyvek, 

amelyekben nem ír a tanuló.  

Amennyiben a tanuló a tankönyveket olyan állapotban hozza vissza, hogy az tovább már 

nem használható, köteles a szülő a tankönyv árának 50%-át megtéríteni.  



Ha tanév közben iskolát vált, távozik a tanuló, a tankönyvcsomagot hiánytalanul 

kötelessége osztályfőnökének leadni.  

Ha elveszti, megrongálja tankönyvét a gyermek, a szülő feladata, kötelessége beszerezni a 

hiányzó könyvet.   

1. Az iskola igazgatója minden évben megbízást ad a tankönyvrendelésért felelős 

pedagógusnak (tankönyvfelelős), aki ezek után végzi a tankönyvrendeléssel, illetve a 

tankönyvosztással kapcsolatos feladatok koordinálását.   

2. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató elektronikus formában megküldi a 

tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő 

nyilatkozatát.  

3. A tankönyvfelelős, a szaktanárok és a munkaközösség vezetők javaslatai alapján, elkészíti 

az osztályok tankönyv jegyzékét, majd felviszi a KELLO által felügyelt elektronikus 

rendszerbe.   

4. A tankönyvek listájáról az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja 

nevelőtestületet, a szülői szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját.   

5. A tankönyvfelelős a megrendelések során figyelemmel követi a normatív kedvezményként 

rendelkezésre álló keretet, és amennyiben úgy látja, hogy a keretösszeg nem elegendő, 

akkor haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt. És a továbbiakban az igazgató utasítása 

szerint módosítja a tankönyvrendelést.  

6. Egyéb, a tankönyvtámogatással összefüggő szabályok:  
• Azon tanuló számára, aki szorgalmi időben érkezik az iskolába, az iskola a 

könyvtárból való kölcsönzést a lehetőségekhez mérten biztosíthatja.  

• A tankönyvek kiosztása szeptemberben, az első tanítási napokban történik, 

osztályok szerinti bontásban.   

• Az 1 – 2. évfolyamos tanulók mindkét év elején új tankönyvet kapnak.  

7. Tartós tankönyvek köre: azok a dokumentumok tekinthetők tartós tankönyvnek, amelyek 

kivitelük és tartalmuk minősége szerint alkalmasak arra, hogy több tanuló, több éven 

keresztül használja.  

  



5 A napi működés rendje  
5.1 A tanítási napok rendje  

Csengetési rend intézményünkben:  
1. óra    8.00 – 8.45  
2. óra    9.00 – 9.45  

3. óra   10.00 – 10.45  

4. óra   11.00 – 11.45  

5. óra   11.55 – 12.40    

6. óra   12.50 – 13.35  

7. óra   13.40 – 14.25  
  

1. A tanulóknak az első tanítási órájuk előtt 15 perccel kell megérkezniük az iskolába. Az 

ezen időpont után érkező tanulók üzenőfüzetébe az ügyeletes pedagógus rögzíti a dátumot. 

A havi szorgalom osztályzat megállapításakor ezek a bejegyzések beszámításra kerülnek.  

2. Az órakezdés előtt 3 perccel jelzőcsengő szól. Ennek elhangzásakor a tanulók kötelesek a 

tanítási órára indulni, és becsengetéskor felkészülten a tantermekben megjelenni.   

Becsengetés után tanuló a folyosón nem tartózkodhat.  

3. Késésnek számít a tanítási óra kezdete (becsengetés) utáni érkezés. A késéseket igazolni 

kell.   

A késésekre vonatkozó fegyelmezési fokozatok:  
10 igazolatlan késés  - osztályfőnöki figyelmeztető,  
15 igazolatlan késés  - osztályfőnöki intő,  
20 igazolatlan késés  - igazgatói figyelmeztetés,  
25 igazolatlan késés  - igazgatói intő,   
30 igazolatlan késés  - igazgatói rovó,  
35 igazolatlan késés  - fegyelmi  

4. A tanórákról való késések ideje összeadódik, ha ez az idő eléri a 45 percet, az igazolt, vagy 

igazolatlan órának számít. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.  

5. Tanítás elején, ill. végén a dupla órák összevonhatók, ez az órarendben is rögzíthető.  

Témazáró feladat kidolgozása érdekében a dupla órák szünet nélkül összevonhatók.  

6. Az óraközi szünethez a tanulónak és a tanárnak is joga van.  

7. Az óraközi szünetekkel a tanulók a házirend betartása mellett maguk rendelkeznek. A 

tanulók a szünetekben igénybe vehetik az intézmény büféjét.   

8. A tanulóknak jó idő esetén az óraközi szünetekben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz 

idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a 



tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. A folyosókon nem rohangálhatnak, nem 

labdázhatnak, vigyázniuk kell egymás egészségére, testi épségére. A nagyszünet végén 

(míg a nevelőtestület másképp nem dönt) sorakozunk az udvaron és a lépcsőn, a jobb 

oldalon közlekedünk.  

9. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben az ott 

tartózkodó tanító felügyelete mellett étkezhetnek, amennyiben nincs jelen pedagógus az 

időjárásnak megfelelően az udvaron, illetve a folyosón kell a diákoknak tartózkodnia.  

10. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes vagy írásbeli – 

kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el.  

11. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.  

12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 óra és  

16.00 óra között.  

13. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

14. Tanítási idő alatt — indokolt esetben — csak szülői kérésre, engedéllyel hagyhatja el a tanuló 

az iskolát. Engedélyt csak az osztályfőnök, az illetékes igazgatóhelyettes vagy igazgató 

adhat. A szülői kérelmet csak írásban, illetve e-mail-ben vagy sms-ben fogadja el az iskola. 

Egyéb  

esetben csak a szülő, ill. megbízottja kíséretében hagyhatja el az iskola épületét a tanuló.  

15. Amennyiben a tanuló rosszul érzi magát, betegség tüneteit észleli, haladéktalanul köteles 

jelezni a tanórát tartó pedagógusnak. Amennyiben a pedagógus a tanulón a betegség, 

rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul köteles jelezni a tényt az osztályfőnöknek. Az 

osztályfőnök a tanuló betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket: 

indokolt esetben elkülöníti a tanulót a többi tanulótól úgy, hogy a tanuló felügyelete 

biztosított legyen, haladéktalanul értesíti a szülőket, gondoskodik arról, hogy a tanuló 

elsősegély ellátása, ill. ha az intézményen belül lehetséges, orvosi vizsgálata megtörténjen.   

5.2 Az ebédeltetés rendje   
A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az intézmény ebédlőjében ebédeljenek.   

Az ebédeltetés turnusokban történik:   



általános iskola alsó tagozat: külön beosztás szerint. A turnusokba való beosztás minden félév 

elején újra készül, a tanulók a beosztásról osztályfőnöküktől, ill. napközis nevelőiktől kapnak 

tájékoztatást.   

általános iskola felső tagozat tanulói: külön időbeosztás szerint, ill. utolsó tanítási órájuk után.  

Az étkezést betegség vagy más akadályoztatás esetén a tárgynapot megelőzően legalább egy 

nappal előbb, reggel le lehet mondani a diákétkeztetés online-rendszerén keresztül. Ez esetben a 

lemondott étkezés térítési díja a következő hónapra történő ebédbefizetéskor a megfelelő összeg 

levonásával jóváírásra kerül. A térítési díj visszafizetésére akkor kerülhet sor, ha a tanuló iskolát 

változtatott vagy a tanévben nem kíván tovább a menzán étkezni. Ebben az esetben a visszatérítést 

írásban kell kérvényezni a diákétkeztetést működtető szerv felé.  

5.3  A szülők és az iskolával tanulói jogviszonyban nem állók 
benntartózkodásának rendje  

Szülő az iskola épületében nem tartózkodhat az alábbi kivételektől eltekintve:  

• ügyintézés a titkárságon az ügyintézési időpontokban  

• pedagógus heti fogadóórájára érkezik  

• előre megbeszélt időpontja van a pedagógussal (a pedagógus ezt a portán is előre jelzi)  

• egyéb rendkívüli esetben (gyermeke rosszul lett, behívatták stb.) o Az iskola épületébe 

bármilyen ügyintézésre érkező látogatók regisztrációja a portán elhelyezett 

látogatókönyvben történik.   

o A szülő gyermekét reggel a bejárati aularészig kísérheti, és délután 16 óra előtt ott is 

veheti át. Ez alól az alábbi kivételek vannak:  

• tanévkezdéstől 1 hétig reggel az első évfolyamosok szülei bekísérhetik gyermeküket 

az osztályterembe, de 7:50-ig el kell hagyniuk az iskola épületét.  

• nagyobb tárgyak (születésnapi sütemények, dekorációk stb.) behozatalánál, ha a gyerek 

nem bírja el, a szülő segíthet az osztályterembe vinni azt. Itt is kérjük a 7.50-et 

betartani.  

2. 8-16 óra közt a szülő a leadott kérvények alapján az ott megjelölt időpontban viheti el 

gyerekét. Ha nem állandó esetről van szó, írásos kérés alapján (, üzenőbe, külön papíron 

is) a bejárathoz küldjük az alsós gyereket.    

5.4  A tanuló távolmaradása (mulasztás) és azok igazolása  
1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – 

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



2. Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztás első napján értesítsék az osztályfőnököt!  
  

3. A szülő egy félév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól 

mentesítést – indokolt esetben – csak az iskola igazgatója adhat.  

  

4. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás 

okát az osztályfőnöknek.  

  

5. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül  
  

- három nap mulasztás esetén szülői,  

- egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja 

mulasztását.  

 Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.  

6. Az igazgató a tanuló és a szülő kérésére három napot meghaladó időtartamra is 

elengedheti a tanulót, az osztályfőnök véleményének meghallgatása után. Az igazgató 

számára a kérvényt írásban kell benyújtani az osztályfőnökön keresztül, az engedélyt 

vagy az elutasítást a szülő írásban kapja meg. A 3 vagy több tanítási napról való hiányzás 

engedélyezése megtagadható abban a félévben, amelyben 3 vagy több órát igazolatlanul 

hiányzott a tanuló, ill. ha a gyenge tanulmányi előmenetele ezt indokolttá teszi.  

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

távolmaradását.  

8. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés 

idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e, jegyzi. Több 

késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben a késések idejének összege 

eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül.  

9. A fejlesztő órákról történő mulasztásról is értesíteni kell az iskolát, s az igazolást be kell 

mutatni.  

10. A tanuló hiányzása nem igazolható, ha …  

• a hiányzás utolsó napja és az igazolás között 7 vagy több naptári nap telt el;   

• engedély nélkül távozott az iskolából;  



• három tanítási napnál többet hiányzott, és nem rendelkezik a tanulmányi kötelezettségek 

alóli igazgatói felmentéssel vagy orvosi igazolással.  

11. Az igazolatlan órák fegyelmező intézkedést, illetve fegyelmi eljárást vonnak maguk után. 

Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma egy tanítási évben eléri …  

• tanköteles tanulónál már az első alkalommal is az osztályfőnök a szülőt  

(gondviselőt) a hiányzásról hivatalos úton értesíti,  

• Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát vagy 

egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 

hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 

331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban –értesíti a tanuló 

tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot Tanköteles tanuló esetén 

a gyermekjóléti szolgálatot is értesíteni kell.   

• Ha az iskola dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy a tanuló az adott tanítási évben 

50 órát (kb. 9 nap) hiányzott igazolatlanul, akkor   a gyámhatóság a jelzés 

beérkezésétől számított 8 napon belül – kezdeményezi a családtámogatási ügyben 

eljáró hatóságnál a családi pótlék szüneteltetését[lásd a családok támogatásáról szóló 

1998. évi LXXXIV. törvény 15. § (1) b) pont]  

12. Ha a tanuló az iskola képviseletében tanulmányi versenyen vesz részt, a verseny napján 

előzetes engedéllyel hiányozhat. A tanuló hiányzását iskolaérdekű távollétként igazoljuk.   

13. Felvételi nyílt napon való részvétel miatt maximum 2 napot hiányozhatnak. A részvételről 

a rendezvényen igazolást kell kérniük, majd az osztályfőnöknek bemutatniuk.   

14. A 7. és 8. évfolyamos általános iskolai tanulóink tanítási évenként legfeljebb kétszer 

vehetnek részt pályaorientációs nyílt napon. A részvételről a rendezvényen igazolást kell 

kérniük, majd az osztályfőnöknek bemutatniuk.  

15. Részleges felmentés a tanítási órák látogatásának kötelezettsége alól:   

• a szaktanár és az osztályfőnökök javaslatára az igazgató a kiemelkedő és egyéni 

program alapján tanulni képes diákot bizonyos szakórák (számítástechnika, idegen 

nyelv, testnevelés) látogatása alól esetenként vagy tartósan felmentheti,  

16. Amennyiben a tanuló összes mulasztott óráinak száma eléri a 200-at, az osztályfőnök 

értesíti a tanulót és szüleit a további mulasztás várható következményeiről.   



17. Ha a tanulónak az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen eléri a 250 tanítási órát és 

ezért a teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető.  

A nevelőtestület (az osztályban tanító tanárok közössége) dönthet az osztályozóvizsga 

engedélyezéséről. De az osztályozóvizsga letételét csak akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást és az iskola 

eleget tett a 7. pontban írt értesítési kötelezettségének.  

18. Ha a tanuló valamely tantárgyból mulasztott óráinak száma eléri az éves óraszám 30%-át, 

akkor a tanár javaslata alapján a nevelőtestület a tanítási év végén osztályozó vizsgára 

kötelezheti a tanulót.   

19. Ha a tanuló valamely tantárgyból a tanítási év első félévében az óráknak több mint 30%án 

nem volt jelen, akkor beszámolási kötelezettsége van a szaktanárnál.  

20. Legfeljebb két hetes hiányzás esetén a tanuló köteles egy héten belül pótolni a tananyagot, 

amelyet az osztály az ő hiányzása alatt tanult. Két hetet meghaladó hiányzás esetén a pótlás 

ütemezéséről a diákoknak az érintett tanárokkal egyénileg kell megegyezésre jutnia.  

5.5 A tanuló napi- és munkarendjét érintő egyéb rendelkezések  
1. A zavartalan iskolai munkát a hetesek, ill. csoportfelelősök segítik. A heteseket az 

osztályfőnökök, a csoportfelelősöket az osztályfőnök, ill. a szaktanárok jelölik ki. 

Feladataik:   

• számba veszik és a tanóra elején jelentik a hiányzókat,  

• szünetekben a tanteremben tartózkodnak, gondoskodnak a terem rendjéről, 

tisztaságáról, szellőztetéséről és a krétáról,  

• órák után letörlik a táblát, ellenőrzik a rendet, utoljára hagyják el a termet,  

• ha a becsöngetés után öt perccel nincs tanár az osztályban, azonnal jelentik a tanári 

szobában.  

2. A tanuló hivatalos ügyeit a szünetekben intézheti az iskola titkárságán vagy a gazdasági 

irodában.   

3. Az iskola tanulóinak étkezését az ebédlő mellett a büfé biztosítja. A büfé szolgáltatásai a 

jelzőcsengetés elhangzásáig vehetők igénybe.  

4. Egészségvédelem: A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára- 

rendszeres iskolaorvosi és védőnői rendelés szolgál.  

5. Balesetvédelem: Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi 

oktatásban kell részesülnie. Az oktatásra a tanév első osztályfőnöki óráján kerül sor. A 



számítástechnika, háztartástan és testnevelés tantárgy első óráin speciális munkavédelmi 

oktatást kell kapniuk a tanulóknak.  

6. Tűzvédelem: Tűz esetén, a folyosókon és a termekben kifüggesztett menekülési rend 

szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat, viselkedési szabályokat minden 

tanév elején az osztályfőnök ismerteti a diákokkal.  

7. Mobiltelefonnal, tanulói laptop, ill. más digitális, multimédiás eszköz használatával a 

foglalkozásokat a tanuló nem zavarhatja. A tanítási órákra a fenti eszközöket nem szabad 

bevinni, azokat az első tanítási órán a hetesek összeszedik.  Ez alól kivételt képez, 

amennyiben erre a tanuló a szaktanártól felszólítást, engedélyt kap. A rendelkezésére álló 

IKT- eszközöket csak tanára, csoportvezetője által engedélyezett céllal és időtartamban 

használhatja. Az órai, foglalkozások alatti használat szabályait, az órát, ill. foglalkozást 

vezető pedagógus határozza meg. A használat rugalmas szabályainak segítenie kell a 

tananyag feldolgozását, a követelmények teljesítését. Engedély nélküli IKT- 

eszközhasználat esetén a készüléket az illetékes tanár elkéri és azt csak a tanítási nap végén, 

az intézményvezetői irodákban veheti át. Az átadás idejéig az iskola páncélszekrényében 

helyezik azt el. Ezzel egyidejűleg az esetről a szülőt értesítik.  

8. A tanítási órán hang- és képfelvételt tanuló csak és kizárólag a pedagógus beleegyezésével 

készíthet, az eredeti vagy átalakított felvételt nem teheti nyilvánossá. Az előírást 

megsértővel szemben annak súlya szerint intézkedés kezdeményezhető.  

9. A tornatermekben, a meghatározott szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes 

tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.  

10. A tantermekben elhelyezett médiakészülékeket a diákok nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik.  

11. A tantermet az osztály, ill. csoport tanulói csak tisztán, tanulásra, tanításra alkalmas 

állapotban hagyhatják el. Utolsó tanítási óra után a tantermeket az érintett szaktanároknak 

be kell zárni.  

12. Az intézmény épületében elhelyezett hirdetőtáblákra hirdetést, plakátot tanuló csak 

igazgatói engedéllyel, az intézmény pecsétjével ellátva tehet ki. Az intézmény épületében, 

belső vagy külső falán – az e célra kirakott hirdetőtáblán kívül – hirdetést, plakátot kirakni 

tilos. Kereskedelmi vagy politikai célú reklámok kihelyezése hasonlóképpen tilos.   

13. A termeket csak az osztályfőnök, illetve a tanteremért felelős szaktanárok engedélyével 

szabad dekorálni, és csak úgy, hogy a dekoráció ne rongálja a falakat és a berendezést.  



5.5.1 Az elektronikus napló és e-ellenőrző használatával kapcsolatos rendelkezések  
Intézményünk a tanulók adatainak kezelésére, értékelésének és mulasztásának rögzítésére 

elektronikus naplót használ.  

1. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező 

számítógép segítségével az e-ellenőrző modulon keresztül megtekinthetik.   

2. Az iskola elektronikus naplójának e-ellenőrző modulja közvetlenül az mozaik.mozanaplo.hu 

webcímen, ill. közvetve az iskola honlapján keresztül érhető el.  

3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában, felhasználónév és jelszó beírása után – 

hozzáférhetnek az e-ellenőrző modulhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, 

illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.   

4. A tanulók félévi osztályzatát az iskola a szülőkkel – az elektronikus napló mellett – a 

szoftverből nyomtatott félévi értesítőn keresztül papíralapon nyomtatásban is közli.   

5.5.2 Az internet és a közösségi oldalak használata az iskolában  

Az internetes közösségi hálók (úgymint Facebook, Twitter stb.) és a hozzájuk tartozó 

alkalmazások széles körű elérhetősége és használata új módokat és lehetőségeket kínál az 

egymással való kommunikációra. A mai információs társadalom világában fontos, hogy ezeket a 

technológiákat és szolgáltatásokat hatékonyan és rugalmasan tudjuk használni, ugyanakkor 

biztosítani kell, hogy ezek használata az intézményünk tanulóinak és tanárainak munkáját ne 

veszélyeztesse.  

Az alábbi, a közösségi hálók, illetve az internet használatára vonatkozó irányelvek, 

használati feltételek minden, az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyre, az általuk 

használt összes közösségi hálóra, fórumra és blogra egyaránt vonatkoznak. A használati 

feltételeket mindenkinek be kell tartania.  

1. A közösségi hálók, valamint az internet használata a tanórákon tilos. Ez alól kivételt 

képeznek azok az esetek, melyekben az igazgató (vagy helyettese), vagy a tanár erre 

engedélyt ad.  

2. Az intézményünk elvárja, hogy a közösségi hálók használói mindig mások méltóságának 

és jogainak szem előtt tartásával, és e használati feltételek figyelembe vételével 

gyakorolják a véleménynyilvánítás szabadságát. Minden diáknak tiszteletben kell tartania 

tanulótársainak, tanárainak és az intézmény többi dolgozójának emberi méltóságát, 



személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát. Nem szabad más diák, tanár vagy 

más iskolai alkalmazott vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságáról, illetve 

családi és magánéletéről információt szolgáltatni és sértő jelzőkkel illetni.   

3. A közösségi hálókat nem lehet olyan tartalmak közzétételére használni, melyek 

rágalmazást, diszkriminációt, szerzői jog vagy adatvédelem megsértését, illetve. kártérítési 

igényt eredményezhetnek. Ez olyan illegális, szexuális, vagy sértő tartalmakra is 

vonatkozik, melyek intézményünk rossz hírét keltenék.   

4. A közösségi hálókat nem lehet sértő, gyűlölködő modorban használni. A közösségi hálók 

alkalmazásai nem sérthetik meg az intézmény elfogadhatatlan viselkedésre, egyenlő 

lehetőségekre, verbális és/vagy fizikai bántalmazásra (bullying), valamint zaklatásra 

vonatkozó irányelveit.   

5. A közösségi hálókat nem lehet intézményi ügyekkel, tanárokkal, diákokkal és szülőkkel 

kapcsolatos elégedetlenség megvitatására, illetve az ezen témakörökkel kapcsolatos 

tájékoztatásra használni. A közösségi hálókon nem lehet negatív tartalmú utalást tenni az 

intézmény dolgozóira, diákokra, szülőkre és intézményi tevékenységekre.  

6. Az intézmény számítógépes szerverén keresztül adatforgalomban csak olyan tartalmú 

anyag megnyitása, futtatása, letöltése engedélyezett, amely összhangban van a köznevelési 

törvénynek a tanulók erkölcsi fejlődésére vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek teljesülése 

érdekében az intézmény korlátozza azon oldalak le- és feltöltését, amelyek a törvényi 

elvárásoknak nem felelnek meg.   

7. A közösségi hálót használó diákok védelmére és a számítógépek használatára vonatkozó 

irányelvek:   

• a tanórák alatt a diákok nem csatlakozhatnak a közösségi hálókhoz,  

• az intézmény számítógépeit tanítási időben a diákok nem használhatják a közösségi 

hálókhoz való csatlakozásra,   

• tilos a számítógépek tűzfalának megsértése, feltörése,   

• a diákoknak kötelességük minden, az interneten keresztül történő zaklatásra (cyber 

bullying) utaló jelről (pl. kompromittáló fotók, sértő hozzászólások) informálni a 

tanárokat, amint az tudomásukra jutott,   

• amennyiben az intézményen belül történő internetes zaklatásra derül fény, az 

intézmény feladata a helyzet kivizsgálásának kezdeményezése,   



• a szülőknek tisztában kell lenniük az intézmény közösségi hálókra és 

internethasználatra vonatkozó irányelveivel,   

• a fenti szabályok megszegése fegyelmi eljárást von maga után.  

5.5.3 A napközi otthonra vonatkozó szabályok   

A napközi otthonba foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.   

1. A napközi otthonba tanévenként előre – június hónapban – kell előzetesen jelentkezni. 

Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.   

2. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.30 óráig tartanak. Szülői igény esetén a 

napköziben az iskola a tanulók számára 16.00 óra és 17.30 óra között felügyeletet biztosít.   

3. A felsős tanuló szoba tanulási foglalkozásai a délelőtti tanítási órák végeztével – az 

órarendjükhöz igazodva – kezdődik és legkésőbb délután 16.30 óráig tart.   

6. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.   

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

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

vagy az igazgatóhelyettes hivatalos igazolással adhat engedélyt.   

8. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával folyamatosan 

példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” jutalomban részesíthető.   

9. A napközis csoportokban a szokásrendnek és hagyományoknak megfelelően kialakított tanulói 

felelősök tevékenykedhetnek.  

5.5.4 Házi feladatokra vonatkozó szabályok  

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a 

gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja. A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák 

mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell venni a következőket:  

  
o a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a 

tanulók számára aránytalanul nagy terhet, o vegyük figyelembe, 

hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,  o a 

feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek, o 

kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi 

feladatokat.  



Törekszünk arra, hogy az írásbeli és szóbeli házi feladatok elvégzésének együttes ideje az átlagos 

képességű tanulók számára:  

o 1-2. évfolyamon 30-40 percnél, o 3-4. évfolyamon 45-60 
percnél, o 5-8. évfolyamon 60-90 percnél ne legyen több naponta.  

A napi írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésének időtartama tantárgyanként ne   haladja 

meg átlagosan a napi 30 percet. Az ennél hosszabb időt igénybe vevő feladatok elvégzésére 

legalább egy hetet kell a tanulónak biztosítani.  

Az írásbeli házi feladatokat a következő órán közösen vagy egyénileg mindig ellenőrizzük, a 

hibákat javíttatjuk.  

Hétvége előtt, (péntekről hétfőre) abból a tárgyból adunk házi feladatot, amely az órarendben csak 

ezen a két napon szerepel. Így lesz idő a pihenésre és kikapcsolódásra.  

Az őszi, téli, tavaszi szünet a kikapcsolódást szolgálja, erre az időszakra igyekszünk csak 

szorgalmi feladatot adni, de mindenképpen törekszünk arra, hogy ezekre az időszakokra az egyik 

óráról a másikra adottnál ne legyen több házi feladat.  

A sikeres tanulói teljesítés érdekében fontos a tanári segítségnyújtás, a pontos feladatkijelölés, 

egyértelmű utasítások adása. A házi feladat kijelölésében fontos elv, hogy az az órai tananyaghoz 

kapcsolódjon, pontosan megjelöltek legyenek a felhasználható segédeszközök (tankönyv, 

feladatgyűjtemény, munkafüzet, órai jegyzetek, internet, stb.), az elkészítés határideje, formája és 

a minimum terjedelme, valamint az ellenőrzés és értékelés formája, módja. A tanuló kötelessége 

a házi feladat feljegyzése, jelölése, megjegyzése.  

Lényeges a feladat elvégzéséhez szükséges időtartam megállapítása, amelynek meghatározásához 

a tanulócsoportba tartozó diákok közül az átlagos képességű gyerek számára szükséges időt kell 

figyelembe venni.  

A házi feladat rendszeres ellenőrzése minden pedagógus feladata.  

A szóbeli és írásbeli házi feladatok arányát a tantárgyak követelményei határozzák meg. Ha a 

tanuló versenyre, vagy iskolai rendezvényre megy délután /pl. színház/, másnapra az aznap 

feladott házi feladatot nem köteles elkészíteni, de később pótolnia kell.  

A legoptimálisabb órarend elkészítésével igyekszünk a tanulók terhelését egyenletessé tenni, hogy 

mindenki a képességeinek megfelelően készülhessen a tanórákra.  

5.5.5 Az iskolai dolgozatok írásának szabályai a pedagógiai programunk alapján:  

Írásbeli beszámoltatás:  



- Egy adott témakörben szerzett tudás mérése önálló feladatok megoldásán keresztül. - 
Házi dolgozat.  

A beszámoltatás korlátai:  

- A témazáró dolgozatot a megírása előtt legalább egy héttel korábban be kell jelenteni. Egy 

nap legfeljebb két témazáró megírására kerülhet sor.  

- A tanuló hiányzása után, a hiányzás mértékétől függően (szaktanári kompetencia) adjunk 

időt és lehetőséget a pótlásra.  

- A tanulási problémával küszködő tanulókat elsősorban a felkészülésben és az elmaradás 

okainak megszüntetésében vagy csökkentésében kell segíteni. Igény esetén a 

felkészülésükre és a beszámoltatásra hosszabb időt biztosítunk.  

- Az év végi osztályzat az évi összteljesítményt értékelje, és ne csak a jegyek átlagaként 

jelentkezzen.  

Sikerkritériumok:  

- A feladatlapok, tesztek, felmérő és témazáró dolgozatok eredményei.  

- A feleltetés, a házi dolgozat, a kiselőadás, a beszámoló színvonala (formai és tartalmi).  

- A félévi és az év végi tanulmányi eredmény.  
5.5.6 Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások   

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a gyengén teljesítők felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

- Az 1-8. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató (korrepetáló) órát szervezünk.  

- A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a 

gyengébben teljesítő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók 

részére képességfejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és 

matematika tantárgyakból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények 

és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskola 

nevelőtestülete dönt.  

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a 



tanulók vesznek részt, akiknek az az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve 

azok, akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot.  

5.5.7 Iskolai sportkör  

 Amennyiben működik, Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden 

tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai 

és iskolán kívüli sportversenyekre.  

5.5.8 Szakkörök  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról 

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt 

is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

5.5.9 Versenyek, vetélkedők, bemutatók   

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik.  

5.5.10 Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok)   

Az iskola nevelői a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szervezhetnek. A 

projektoktatás több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során 

elsősorban:  

– a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy 

témakör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle 

tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a 

tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban 

évente ismétlődnek azok a témanapok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az 

egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, 

illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel.  



5.5.11 Tanulmányi kirándulások  

 Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros tanulmányi kirándulásokat 

szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek 

megismerése céljából olyan módon, hogy az esetleg elmaradó tanórákat a későbbiekben 

dokumentálható módon pótolják. 

5.5.12 Osztálykirándulások  

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával 

törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő 

családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  

5.5.13 Erdei iskolák, táborozások   

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik az iskolai szünidőkben szervezett 

táborozások, illetve a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül 

tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. 

Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni.  

5.5.14 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás  

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek 

minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is 

részt tudjanak venni.  



5.5.15 Szabadidős foglalkozások  

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

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

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői 

a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  

5.5.16 Iskolai könyvtár  

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

Az iskolai könyvtár a tanulók számára a faliújságon jelzett időpontokban látogatható. A 

könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók 

vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.  

iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata  

 A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári 

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

5.5.18 Délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások  

 Az iskola nevelői a 7-8-9. órában szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével 

lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell.  

Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli 

foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre 

szól.  

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a 

felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést a 

szülő írásbeli kérelmére csak az iskola igazgatója adhat.  



Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt módon 

– igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az 

igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható.  

5.5.19 A tanulószobára vonatkozó szabályok  

Iskolánkban tanítási napokon a délutáni időszakban a felsős évfolyamokon tanulószoba működik. 

Amennyiben a szülők nem igényli a tanulószobai foglalkozást, a titkárságon található 

nyilatkozatban kérhetik a tanulószoba alóli mentességet. A szülői kérelmet az igazgató mérlegeli. 

A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha 

ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknél, a gyermek otthoni felügyelete nem megoldott.  

A tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.30 óráig tartanak. A nevelő a házi feladatok 

mennyiségi ellenőrzését végzi, a minőségi ellenőrzés a tanórákon a szaktanár feladata. Szülői 

igény esetén az iskola a tanulók számára 16.30 óra és 17.30 óra között felügyeletet biztosít.  

A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.  

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

távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

6 A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló 
szabályok   

6.1 A tanuló kötelessége, hogy:   
óvja saját maga és társai testi épségét, egészségét;  elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a 

biztonságát védő – az iskolai védő-óvó – ismereteket;  • betartsa, és igyekezzen társaival is 

betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokat; megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában  

• azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti 

katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) balesetet ha rosszul érzi magát vagy azt, 

ha megsérült észlel;   



6.2 A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 
szabályok:   

• a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;   

• a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

(tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük; – 

iskolánkban a sportfelszerelés ajánlott színei: kék alsó, illetve piros színű trikó a fiúknak, kék 

színű dressz a lányoknak, minden tanulónak fehér zokni;   

• a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, testékszert, 

lógó fülbevalót a balesetvédelem érdekében;   

• az értékeket az öltözőben kell tárolni, és az öltözők ajtóit zárni kell;   

7 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete  
az iskolában az iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja.   

• Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 4 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén.   

• Fejtetű fertőzés esetén:   

o a szülő kötelessége az iskolai védőnő által előírt kezelés elvégzése,   

o a fertőzésről, és annak megszüntetéséről, valamint a további teendőkről, az iskolai 

védőnő, írásban köteles tájékoztatni a szülőt,   

o a fertőzés megállapításáról, és a tanuló esetleges iskolába járás alóli eltanácsolásáról az 

iskola, az osztályfőnök köteles a szülőt a lehető legrövidebb időn belül értesíteni  

(elektronikus napló, telefon),   

o a fertőzés állapotának megállapítása után a védőnő javaslata alapján a tanuló az iskolába 

járástól eltanácsolható mindaddig, amíg a fertőzés veszélye fennáll,   

o az iskolába járástól eltanácsolt tanuló az iskolai közösségbe csak az iskolai védőnő újbóli 

vizsgálata után, az ő engedélyével jöhet.  

8 A tanuló épségét óvó, védő intézkedések  
1. Tanulóink a tanév első osztályfőnöki óráin balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatásban 

részesülnek.  

2. Évente legalább egyszer „Tűzriadót” tartunk. Az ezzel kapcsolatos információk, 

menekülési útvonalak kifüggesztve megtalálhatók az osztálytermekben, zsibongókon.  

3. Iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógus, ill. iskolapszichológus 

dolgozik, fogadóóráján, ill. egyeztetett időpontban felkereshető.  



4. Tanítási időben, a szünetekben az iskola folyosóin, udvarán tanári ügyelet működik.  

5. A balesetek, sérülések elkerülése érdekében diákunknak az alábbi szabályokat kell 
betartania:  

a. Az iskolába szúró, vágó, tüzet okozható eszközöket tilos behozni.  
b. Szünetekben csak a tanári ügyelettel ellátott területeken tartózkodhat.  

c. A folyosókon, tantermekben futkosni, labdázni, dobálózni nem szabad.  

d. Az informatika -, valamint a tornatermekben, ill. a különböző szertárakban csak 

tanári felügyelet mellett tartózkodhat;  

e. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és karóra viselése a 

testnevelés órákon, illetve olyan foglakozásokon, ahol a munkavédelemmel 

megbízott személy ezt elrendeli.   

9 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai, a magasabb évfolyamba lépés, feltételei t a peagógiai 
programunk tartalmazza 

10 Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az 
iskolába  

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot 

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

tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári 

irodában, az iskola portáján stb.  

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

összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével  

– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb 

értékű tárgyat a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában.   

3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, vagy azt a tanítás kezdetén nem jelenti be, illetve a 

nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), pénzt az iskolába 

érkezéskor nem adja le az iskolatitkári irodában, az iskolába hozott tárgy, érték 

megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola nem tud felelősséget 

vállalni. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a 

tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az 

iskola csak a szülőnek adja át. Az órát tartó pedagógus a tanítást zavaró, vagy veszélyes 



tárgyakat figyelmeztetés után elveheti. Ezeket a tárgyakat a tanár a tanítási órák után a 

tanulónak, indokolt esetben a szülőnek adja vissza.  

4. A tanulók az iskolába kerékpárral a szülő engedélyével járhatnak.  

A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt a kijelölt részen kell tartani.  

11 Vagyonvédelem, kártérítés  
  
1. Minden iskolahasználó köteles az épületet, berendezési és használati tárgyait 

rendeltetésszerűen használni és használat közben megóvni.  

2. A szaktantermeket az órát tartó tanár nyitja és engedi be a tanulókat, óra végén a tanulók 

távozása után zárja.  

3. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell.  

4. Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie, helyreállítania. 

A tanulók által okozott gondatlan károkozásról az osztályfőnök a szülőt (gondviselőt) 

írásban értesíti, a kártérítés részleteit tisztázza. A kártérítés mértékének megállapításánál 

a köznevelési törvény 59. §- a az irányadó. o Számítástechnika terem rendje  

1. A tanulók a becsengetéskor tantermük előtt várják a nevelőt, s nem az informatika terem 

előtt gyülekeznek. Tanuló a teremben csak tanári felügyelettel tartózkodhat.  

2. A gépeket csak tanári utasításra szabad be- és kikapcsolni.  
3. Hiba vagy szokatlan dolog észlelése esetén a tanuló köteles jelezni tanárának a problémát!  

4. A gépteremben sem enni, sem inni nem szabad! (Felnőtteknek sem!)  
5. Kabátot, táskát a kijelölt helyen kell hagyni, a géphez csak a szükséges felszerelést viheti 

magával a tanuló.  

6. Otthoni szoftverek csak akkor használhatók, ha a tanár engedélyezi, vagyis vírusmentesek.  

7. Mindig tiszta kézzel kell dolgozni, tehát óra előtt kézmosás szükséges.  

8. A gépek elektromos árammal működnek, használatuk fokozott fegyelmet és figyelmet 

kíván  

9. A számítógépek és a kiegészítő eszközök nagy értéket képviselnek, ezért ezek megóvása 

mindenki számára kötelező!  

10. A számítógépek üzembe helyezése csak áramtalanított állapotban történhet.  

11. A teremben radír nem használható!  



12. A gépek 220 V-tal működnek, ezért még fokozottabban oda kell figyelni az érintésvédelmi 

és baleset-megelőzési előírásokra, amit a pedagógus ismertet a tanulókkal az első tanórán 

vagy szakköri foglalkozáson.  

13. Ha bármi a diák hibájából hibásodik meg, a kárt köteles a tanuló megtéríteni.  

14. A teremben tartandó más foglalkozásokon is kötelező a helyiség használati rendjének   

12 A dicséret, jutalom, elmarasztalás   
Iskolánk dicséretre, jutalomra, fegyelmezésre és elmarasztalásra vonatkozó szabályait pedagógiai 
programunk és az iskola SZMSZ-e tartalmazza. A tanulmányi elismerések az alábbiak:  

írásbeli  szaktanári   
dicséret:  

    

háziverseny 1-3. helyezés, iskolai rendezvényeken való 
szereplés, stb.  

írásbeli  osztályfőnöki   
dicséret:   járási, térségi, megyei v. területi versenyen való  



  részvételért, társadalmi munkáért, jól végzett közösségi   munkáért, alsóban 

rendezvényekért (városi, iskolai),   papírgyűjtésért (100 kg felett)  

írásbeli  igazgatói  
dicséret: országos versenyen való részvételért,  

  megyei, regionális versenyen elért díjazott  

  helyezésért;  

  az iskola hírnevének növeléséért,   ha az 5. osztályfőnöki dicséret 

következne, nevelőtestületi dicséret: országos verseny 1-10. 

helyezéséért,  

  országos levelező verseny esetén, csak akkor, ha a   döntőben személyesen is 

részt vesz 1-10.,   ha az 5. igazgatói dicséret következne.   Felmenő rendszerű 

versenyek esetén, ha a tanuló   továbbjutott, csak a verseny végén kapja meg a 

neki   járó dicséretet.  

  

    
13 Covid 19-el kapcsolatos szabályok  

Jelen szabályozás az éppen hatályos járványügyi szabályozás figyelembevételével változhat! 

Iskolánkban a tanítás 8.00-kor kezdődik, a gyerekeknek 7.45-ig kell az iskolába megérkezni.  

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. A szülő köteles az 

iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van!  

Betegséget követően mind a diákok, mind az alkalmazottak, tanárok kizárólag orvosi igazolással, 

kórházi zárójelentéssel, Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatáság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

El kell kerülni a nagyobb csoportosulásokat. Az iskola közösségi tereiben kötelező a maszk 

használata!  

A gyerekek egy beléptetési ponton érkeznek az iskolába (a sport udvar felöli alagsori bejáraton 

(lépcsőn) keresztül).  

A tanítás után, a szülő jelzi a portásnak, hogy kiért érkezett az épületbe, ez után az ajtó előtt az 

udvaron köteles várakozni.  

A belépési pontokon, illetve az iskola területének minden folyosóján kézfertőtlenítőt helyezünk el 

az iskola belépési területein lázat mérünk. - Amennyiben egy gyermeknél a fertőzés tünetei 



észlelhetők (ha valaki megfázásos tüneteket mutat, de 37,3 fokos hőemelkedéstől mindenképp), 

haladéktalanul elkülönítjük, majd értesítjük a szülőt/gondviselőt, és felhívjuk a figyelmét arra, 

hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát.   

A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. A gyermek 

az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza.   

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik (tartós betegsége, pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek), 

és erről orvosi igazolása van, igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő az is, ha a 

tanuló hatósági karanténba kerül. A tanuló ebben az esetben is részt vehet az oktatásban az 

osztályfőnök segítségével egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési formában.   

Elsős tanulóinkat maximum két hétig egy szülő kísérheti az osztályteremig, az épületben maszkot 

viselve. Kérjük a 1,5 m-es távolság betartását is!   

Testnevelés óráinkat lehetőség szerint a szabadban tartjuk.  
A tanulók minden nap, csak az aznapi szükséges felszerelést hozzák be az iskolába, a tanítási idő 

befejeztével, termük elhagyásakor nem maradhat ott taneszköz, torna- és rajzfelszerelés, mert az 

osztályterem mindennapi folyamatos takarítását, fertőtlenítését ez akadályozza.   

A szülőkkel lehetőleg a mozanaplón (az intézmény hivatalos csatornáján) keresztül, szükség 

esetén emailben vagy telefonon tartjuk a kapcsolatot. Az első szülői értekezleten a járványügyi 

előírásoknak megfelelően tartjuk a 1,5m-es távolságot, illetve kötelezően kérjük a maszk 

használatát!   

A nagyobb létszámú rendezvények esetén be kell tartani az Operatív Törzs által maghatározott 

létszámkorlátokat, ezért a tanévnyitó ünnepélyünket az iskola udvarán tervezzük megtartani, és az 

500 fős korlát betartása miatt azon csak tanulóink, dolgozóink, az elsős tanulók szülői vehetnek 

részt (legfeljebb elsős gyermekenként két felnőtt), valamint meghívott vendégeink. Eső esetén az 

ünnepélyt a tornateremben tartjuk meg, ahol szigorúan elsős tanulóink, szüleik, osztálytanítóik és 

vendégeink vehetnek részt. Felnőtteknek a maszk viselése kötelező. Magasabb évfolyamba járó 

diákjaink az osztálytermükben tartózkodnak tanítóik, tanáraink felügyeletével a tanévnyitó 

ünnepélyen.   

Külső, nagyobb létszámú rendezvényekre az iskola alapértelmezésben nem szervez programokat 

(pl. színház-, illetve mozilátogatás).   



Az iskola kijelölt területén tartózkodókra egységesen érvényes az iskola aktuális járványügyi 

szabályrendszere, akár a német nemzetiségi iskolába járnak, akár nem.   

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola területére belépő személyek csak lázmérést 

követően léphetnek be.  

    
14 A házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok  

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét az iskolai Diákönkormányzat a 

2020. 09. 14. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.  

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a diák-önkormányzat vezetőjének aláírása.)  

  

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjét az iskolai Szülői Szervezet a  

2020.09.14. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.  

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a szülői szervezet vezetőjének aláírása.)  

  

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola Házirendjével az iskola fenntartója egyetért, az 

abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja.  

(Mellékelve az egyetértésről szóló határozat a többletkötelezettségek felsorolásával.)  

  

A Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola házirendjét a nevelőtestület a 2020. év  

09. hó 14. napján tartott ülésén elfogadta.  

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és 

aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)  

  

Kelt: Budakeszi, 2019. 09. 01.  

  

.................................................  



    
1. sz. melléklet  

Konzultáció, fogadóóra  

Szükség szerint heti egy óra. Minden pedagógus köteles heti egy konzultációs órát biztosítani, 

de a tanulónak, szülőnek legalább egy nappal jeleznie kell konzultációs igényét.  

Szakkörök, tanórán kívüli tevékenységek  

Egy tanuló legfeljebb 2 szakkörnek lehet tagja. Ezeket szeptemberben hirdetjük meg, a tanuló 

írásban jelentkezik és legalább 5 fő esetén a foglalkozások októberben kezdődnek.  

Ha a létszám 5 fő alá csökken, a szakkör megszüntethető.  

Színházi, múzeumi belépők  

Félévenként 2 alkalommal szervezhető, ha a program csatlakozik az iskolai tananyaghoz, 

és a tanulók (szülők) vállalják a költségeket. A rászorulók az iskolát támogató 

alapítványhoz fordulhatnak.  

Az évi tanulmányi kirándulás  

Utazási és szállásköltségek a tanulót terhelik. A rászorulók az iskolát támogató alapítványhoz 

fordulhatnak.  


