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A NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE,  
  

  

amely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját,  

továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok 

előírásai alapján.  

 

 

BEVEZETÉS 

A házirend célja és feladata  

  

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

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését.  

  

A házirend hatálya  

  

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.  

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

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program 

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

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend előírásait.   

4. Ez a házirend 2022. év szeptember 1. napján lép hatályba.  

   

A házirend nyilvánossága  

  

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

2. A házirend olvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap elérhetősége: 

www.bemnyiregyhaza.hu 

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető  

• az iskola titkárságán  

• az iskola irattárában;   

• az iskola könyvtárában;  

• az iskola nevelői szobájában;  

• az iskola intézményvezetőjénél;  

• az iskola intézményvezető helyetteseinél;  

• az osztályfőnököknél;  

• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,  

• az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél;  

• az iskola fenntartójánál.  

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell:  

• a tanulókat osztályfőnöki órán;  

• a szülőket szülői értekezleten.  

5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:  

http://www.bemnyiregyhaza.hu/
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• a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

• a szülőkkel szülői értekezleten.  

6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézmény vezetőjétől, 

intézményvezető helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján 

vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.  

 

 

1. A MŰKÖDÉS RENDJE 

 

1.1. Az iskola munkarendje  

  

1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától délután 

tizennyolc óráig van nyitva.  

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától  18 óráig 

illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.  

7 óra előtt nevelői ügyelet nincs az intézményben. Az intézményben a foglalkozások 

minden évfolyamon, 8.00-16.00 óráig kerülnek megszervezésre. 16-18 óra között alsó 

tagozaton évfolyam szintű, felső tagozaton összevont ügyeletet biztosítunk a 

tanulóink számára. A szülő ez irányú igényét, az osztályfőnököknek szükséges 

jelezni.  

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.45 óráig kell megérkezniük.  

4. Az iskolában a tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát 

(„nulladik órát”) 7.05 órától kezdve is meg lehet tartani, az iskolai szülői szervezet, 

valamint az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az iskolai szülői 

szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét minden tanév elején, a 

tantárgyfelosztás összeállításakor kell kikérni.   

5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc.  

6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:  

  

Tanítási óra száma  Az óra időpontja  

0. óra  7.05 – 7.50.  

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  13.00 – 13.45  

7. óra  13.50 – 14.35  

8. óra  14.45 – 15.45  

9. óra  15.45 – 16.45  

  

7. A tanulóknak az órák közti szünetekben az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, 

október, március, április, május) lehetőség szerint az udvaron kell tartózkodniuk. 

Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók ezekben a 

hónapokban is a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak.  

8. A gyerekek 7.15-kor mehetnek fel az emeleti tantermekbe.  

9. A szülők a tantermekben, az iskola területén - a tanuláshoz való felkészülés, és a 

gyermekek önállóságra nevelése érdekében- nem tartózkodhatnak. Kivételt 

képeznek ez alól a hétfő reggel 7.45-ig, tartó időpontok, ezt követően a szülőknek 
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el kell hagyniuk az iskola területét.  A tanítás végén a szülők az iskola kapujában 

várhatják meg gyermekeiket, a pedagógusok kísérik le őket.  

10. Az első és második szünetben tízóraiznak a tanulók. Ekkor a tanulók a tantermekben, 

illetve az iskolai étkezőben étkezhetnek.  

11. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli) 

foglalkozások között – a 11.45 óra és 14.45 óra közötti időben biztosítani kell a 

főétkezést.  

12. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy 

írásbeli – kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos 

engedélyével hagyhatja el.   

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

vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.  

14. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel 

engedélyezhetik. A kilépőt a tanulóknak távozáskor a portán be kell mutatnia, és 

ezt követően magánál kell tartania.  

15. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 óra 

és 15.30 óra között, lehetőleg előre egyeztetett időpontban. 

16. 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.  

17. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.  

18. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt 

kaptak.  

19. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat 

ellenőrzi és nyilvántartja.   

20. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói a tanulók és a felnőttek egyaránt felelősek:  

• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

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

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért.  

21. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: diszkó, 

klubdélután stb.) iskolán kívüli vendéget a tanuló nem hívhat. Kivétel ez alól az olyan 

rendezvény, melyen a szülők is jelen lehetnek.  

 

 

1.2. A koronavírus okozta pandémia miatti eljárások  

 

E tekintetében  a mindenkori irányadó a „A Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában a 

járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési terv” (lsd.: Intézkedési terv) című 

hatályos dokumentum, mely felülírhatja jelen házirendben foglaltakat a járványügyi helyzet 

idejére. Az abban foglaltak minden dolgozó, tanuló és szülő számára kötelezően 

betartandóak.  Ezen dokumentum iskolánk Honlapján elérhető.   

 

 

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

tudnivalókról   

o az iskola igazgatója  
- az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,  

- a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,   

- az aulában elhelyezett hirdetőtáblán, az intézmény honlapján keresztül 

folyamatosan tájékoztatja,  

o 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 a KRÉTA naplón keresztül írásban tájékoztatják.   

3. A papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában 

történik meg, amelyet az osztályfőnök ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta 

egyszer. 

4. 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. 

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

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel.  

6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról  

o az iskola igazgatója  

- a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév 

elején,  

- az aulában elhelyezett hirdetőtáblán, iskolánk 

honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja,  

o az osztályfőnökök 

▪ az osztályok szülői értekezletein,   

▪ a KRÉTA naplón keresztül tájékoztatják.   

7. A szülőket szóban a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon 

tájékoztatják:   

o egyéni megbeszéléseken,  

o a családlátogatásokon,  

o a szülői értekezleteken,  

o a nevelők fogadó óráin,  

o a nyílt tanítási napokon,  

o a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott 

megbeszéléseken,  

o  írásban  

o az elektronikus naplóban.  

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

munkaterv tartalmazza.   

9. 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 adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

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

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőivel.   
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1.4. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok  

  

1. Az iskola tájékoztatási kötelezettségeit az elektronikus naplón keresztül teljesíti. A 

2018/2019. tanévtől kezdve intézményünk, a tanulók, illetve gondviselőik is 

hivatalosan a KRÉTA e-Ellenőrző modulját használhatják. 

2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal 

rendelkező számítógép, mobiltelefon segítségével megtekinthetik.  

3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – 

hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, 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 az elektronikus naplóban és onnan 

kinyomtatott formában értesíti a szülőt.  

5. Az elektronikus naplóhoz a szülők hozzáférést kapnak. 

6. A hozzáférés elvesztése esetén újabb hozzáférést az osztályfőnökök által megadott e-

mail címre küldött levéllel lehet kérni.  

7. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által 

megadott internetes címen keresztül érhető el.  

8. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók, az intézmény vezetősége 

egymás közötti értesítések, üzenetek küldésére is használhatják.   

9. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja 

használni az e-naplót, a szülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás írásban 

történik.  

 

 

2. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

2.1. 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 érdemi választ kell kapnia.);  

• Véleményezési jog (kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg 

vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);  

• Részvételi jog (kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola 

által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.);  

• Választójog (a tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség 

esetében.);  

• Kezdeményezési jog (a tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör 

létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.);  

• Javaslattevő jog (kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 

valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);  

• Használati jog (kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 

eszközeinek használatára.);  

• Szociális  támogatáshoz  való  jog  (a  tanuló  egyéni  körülményei 

 alapján – kérelmére – a jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban 
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részesülhet, amennyiben az ilyen jellegű támogatásra a fedezet az iskola 

költségvetésében rendelkezésre áll.);  

• Jogorvoslathoz való jog (a tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban 

meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);   

• Vallásgyakorlással összefüggő jog (a tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem 

állami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.).  

• személyiségi jogok védelme- kiterjed az iskolahasználók teljes körére 

  

Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók 

közösségein keresztül gyakorolhatják.  

 

A tanuló joga, hogy:  

• válasszon az adott tanévre meghirdetett, tanórán kívüli foglalkozások közül 

• igénybe vegye a napközi otthonos, tanulószobai és az ebédelési lehetőséget,  

• részt vegyen tanulmányi-és sportversenyeken, rendezvényeken, iskolai programokon, 

jelentkezzen nyári táborokba, testvériskolai, pályázati programokra 

• tanári felügyelet mellett igénybe vegye a könyvtárat, tornatermet, udvart, informatika 

termet, használja az iskolában lévő eszközöket, sportszereket a tanár utasításának 

megfelelően 

• igénybe vegye az iskolai fogászat és az iskolaorvos által nyújtott szolgáltatásokat, 

• megismerje a jogai gyakorlásához szükséges információkat, 

• a különböző szintű és hatáskörű osztály-és iskolai szervezetekbe (diákönkormányzat) 

megválasztható.  

• a diákönkormányzat képviselőin keresztül közösségi érdeket szolgáló javaslatot tegyen 

iskola igazgatójának, tanárainak, DÖK segítő tanárnak 

• megismerje osztályzatait, érdemjegyeit 

• kiemelkedő tanulmányi, közösségi munkájáért dicséretben, jutalomban részesüljön 

• megfelelő feltételek esetén kedvezményes étkezésben részesüljön 

 

 

2.2. A tanulók kötelességei 

  

Minden Bemes diák kötelessége, hogy  
• betartsa a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit,  

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

tanulótársainak emberi méltóságát, személyiségjogait. 

• senkivel szemben ne használjon hangos, trágár, sértő beszédet,  

• viselkedjen mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, legyen a felnőttekkel 

szemben tisztelettudó, előzékeny, senkivel szemben ne legyen agresszív, senkit ne 

bántalmazzon, ne verekedjen, törekedjen szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakítására társaival, a nevelőkkel és az iskolában dolgozó más felnőttekkel,  

• köszönjön a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által 

megengedett formában,  

• tartsa be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,  

• becsülje meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,  

• igyekezzen megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait,  

• ismerje meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyen részt az iskola 

hagyományainak ápolásában,  

• óvja, ápolja a természet, a környezet értékeit,  
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• vigyázzon egészségére, eddze testét, sportoljon rendszeresen,  

• legyen nyitott, érdeklődő,  

• iskolai kötelezettségeinek folyamatosan tegyen eleget,  

• vegyen részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,  

• működjön együtt társaival,  

• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyen eleget tanulmányi 

feladatainak,  

• fegyelmezetten, aktívan vegyen részt az iskolai foglalkozásokon,  magatartásával ne 

zavarja társaikat a tanulásban,  

•  biztosítsa saját maga és mások számára a nyugodt légkörű tanulás, együttélés 

lehetőségét, 

• az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett rendeltetésszerűen használja,  

• az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzon, ne késsen el,  

• távolmaradását az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolja,  

• a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozza magával,  

• az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulja meg,  

• írásbeli házi feladatait minden órára készítse el,   

• segítsen társainak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,  

• védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

• ügyeljen környezetük tisztaságára, ne szemeteljen, és  erre másokat is 

figyelmeztessen,  

• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjen meg  

• az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, 

illetve sötét nadrág vagy szoknya, iskolai nyakkendő/sál) jelenjen meg,  

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

megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessen,  

• az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adja oda 

valamelyik nevelőnek, vagy adja le az iskola portáján,  

• ne végezzen az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),  

• ne folytasson az iskolában politikai célú tevékenységet 

 

 

 

3. AZ ISKOLAI TANULMÁNYI MUNKÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK, 

ELJÁRÁSOK 

 

3.1. A tanulók közösségei  

  

3.1.1. Az osztályközösség  

  

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.   

2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:  

• osztálytitkár,  

• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe,  

  

3.1.2. Az iskolai diákönkormányzat  
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1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.   

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 

küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség 

irányítja.   

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által – a diákönkormányzat 

javaslatára – megbízott nevelő segíti.  

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 

nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az 

iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.  

 

3.1.3. Az iskolai diákközgyűlés  

 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.  

2. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős.  

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden 3-8. osztályos tanulónak joga van részt venni.  

4. 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.   

5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés 

megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.  

 

 

3.2. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások  

  

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi:  

  

Napközi otthon, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási 

napokon a délutáni időszakban az harmadik-ötödik évfolyamon napközi otthon, hatodik-

nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – 

igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, 

akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.  

  

Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a 

lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola 

hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az 

iskola névadója emlékének ápolása; az iskolai ünnepségek, megemlékezések; iskolai 

évkönyvek kiadása.  

  

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét 

az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti.  

  

Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezés (tízórai, ebéd, 

uzsonna) vagy ebéd (menzát) igénylésére van lehetőség. Az intézményi étkezést a 
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Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) az iskolai tanítási napokon biztosítja. Az 

étkeztetéssel kapcsolatosan a KÖZIM (https://kozim.hu/ , tel.:   +36 42 512 - 835  +36 42 

512 300  kozim@kozim.hu). információk Honlapunkon elérhetőek.   

  

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozások segítik.   

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

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

tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az 

évfolyamot.  

 

 Képesség-kibontakoztató  felkészítés  és  integrációs  felkészítés.  Az  iskola   

– amennyiben a feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

miniszteri rendeletben szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség 

kibontakoztató és integrációs felkészítést szervez.   

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók  

• egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása,   

• fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének 

kiegyenlítése folyik.   

Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt 

vevő tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a 

tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség-kibontakoztató felkészítésben.  

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának 

értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik.  

  

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. 

Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi 

testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 

kívüli sportversenyekre.  

  

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

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

– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején 

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

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán 

kívüli versenyekre is felkészítik.  

  

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók 

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. 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. 

https://kozim.hu/
tel:+3642512-835
tel:+3642512300
tel:+3642512300
mailto:kozim@kozim.hu
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A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket 

összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma 

napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a 

természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel 

kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel.  

  

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros 

tanulmányi kirándulásokat szervezhetnek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, 

kulturális értékeinek megismerése céljából.   

  

Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 

osztálykirándulást szervezhetnek. 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.  

  

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. 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.  

  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az 

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

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

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális 

körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei 

is részt tudjanak venni.  

  

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi 

helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek 

arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – 

elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  

  

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

iskolai könyvtár segíti.   

 Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével, és szolgáltatásaival az 

iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás szakmai 

hátterét biztosítsa. Ennek megfelelően lehetővé kell tenni az állomány egyéni és csoportos 

használatát, egyéb csoportos foglalkozások megtartását. A könyvtárban tartandó órákra és 
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csoportos foglalkozásokra előre meghatározott ütemterv szerint kerül sor, melyet a 

könyvtáros állít  össze.  

 

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:  

• olvasótermi, kézikönyvtári könyvek,  

• folyóiratok  

• audiovizuális és egyéb információhordozók.  

A helyben használható dokumentumokat a nevelők egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik. 

A könyvtár bármely dokumentumát csak a könyvtáros-tanár tudtával és beleegyezésével lehet 

kivinni. Dokumentumokat kölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásba vétellel lehet. Az 

iskolai könyvtár könyveiből 4 darab könyv 4 hetes határidőre kölcsönözhető. A kölcsönzési 

idő egy alkalommal meghosszabbítható, ha nincs a dokumentumra előjegyzés. A tankönyvek, 

tanulási segédletek, feladatgyűjtemények kölcsönzése esetén ettől el lehet térni egy tanév 

határidőre. Kölcsönzéskor a könyvtárhasználó kézjegyével igazolja a dokumentum átvételét. 

Ha a tanuló a kölcsönzött dokumentumokat két hónapon túl indokolatlanul késve hozza 

vissza, közhasznú munkát köteles végezni a könyvtár javára, melynek módját a könyvtáros-

tanár határozza meg.   

A kölcsönző anyagilag felel a dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott 

kárért.   

A tanulók és dolgozók tanuló- illetve munkaviszonyát csak az esetleges könyvtári tartozás 

rendezése után lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén az anyagi felelősség a 

kibocsátó dokumentumok átadóját terheli.  

  

A letéti állományért az azt használó szaktanárok a felelősek, a kollégiumi letétért a megbízott 

kollégiumi nevelők.  

  

Az elveszett dokumentumot a könyvtárhasználó az alábbi módon pótolhatja:  

• a dokumentum azonos kiadásának beszerzésével  

• a dokumentum forgalmi értékének a megtérítésével  

• a dokumentum másolási és köttetési értékének megtérítésével  

• a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó (hasonló értékű és tartalmú) dokumentum 

beszerzésével.  

A  könyvtárba  lépve  a  táskát,  szatyrot,  kabátot  a  fogason  kell  elhelyezni.  

Enni és innivalót behozni tilos!  

  

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola 

nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek fakultatív 

módon.  A  fakultatív hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes.   

 

3.3. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok  

  

1. A hatályos jogszabályoknak megfelelően minden tanulónk számára biztosítjuk a 

napközis vagy tanuló szobai foglalkozásokat. A szülő az intézmény vezetőjétől 

írásban kérelmezheti a gyermeke felmentését a 16 óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozás alól. A felmentésről az intézmény vezetője dönt.  

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

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. Szükség 

esetén 18 óráig ügyeletet biztosítunk.  

3. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután16.00 óráig tart. Ezt követően 18 

óráig összevont ügyeletet biztosítunk.  
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4. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.  

5. A tanuló a napközis vagy 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.   

 

 

3.4. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.  

  

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

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

felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.  

  

1. A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 7-8-9. órában – 

14.00. óra és 16.45. óra között – szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató 

beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell.  

2. 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.  

3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A 

tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola 

igazgatója adhat.  

4. 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. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a nyitvatartási rend szerint 

van nyitva. 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.   

  

3.5. A tanulók tantárgyválasztása  

  

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) 

tantárgyak tanulását biztosítja:   

• 1-4. évfolyamon: angol  

• 5-8. évfolyamon: angol   

2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 

szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a 

következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.  

3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő 

és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással 

kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.  

4. A szülő, illetve a szülő és a tanuló az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével 

írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.   

5. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a 

beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola 

igazgatójának.  
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3.6. A tanulói teljesítmények ellenőrzése, mérése, értékelése  

  

1. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző 

tantárgyak esetében a következők szerint történik:  

• Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam első félévében minden 

tantárgy esetében a következő értékelési módozatokat alkalmazhatjuk:  

               szöveges értékelés, százalékos eredmény, szimbolikus jelek.   

  

100%- 91%  csillag  Kiválóan teljesített  

90%- 76%  piros pont  Jól teljesített  

75%- 51%  piros karika  Megfelelően teljesített  

50%- 31%  fekete karika  Felzárkóztatásra szorul  

30%- 0%  fekete pont  Nem felelt meg  

  

• A második évfolyamon a második félévben, valamint a harmadik-nyolcadik 

évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét év közben minden tantárgyból 

érdemjegyekkel minősítjük.  

• Az első évfolyamon félévkor és év végén, valamint a második évfolyamon 

félévkor a tanulók teljesítményét, előmenetelét szöveges minősítéssel értékeljük. 

A szöveges minősítés a tanuló teljesítményétől függően a következő lehet:  

 KIVÁLÓAN TELJESÍTETT  

 JÓL TELJESÍTETT  

 MEGFELELŐEN TELJESÍTETT  

 FELZÁRKOZTATÁSRA SZORUL   

A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon 

félévkor és év végén  a tanulók teljesítményét, előmenetelét osztályzattal 

minősítjük.  

  

2. A második évfolyamon év végén, valamint a harmadik-nyolcadik évfolyamon félévkor és 

év végén a tanuló osztályzatát az adott félév során szerzett érdemjegyek, illetve a tanuló 

év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni.  

  

3. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes 

(3),  elégséges (2), elégtelen (1).  
  

4. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a 

tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért 

teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján 

végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:  

  

Teljesítmény Érdemjegy 

0-30 %:  elégtelen (1)  

31-50 %:  elégséges (2)  

51-75 %:  közepes (3)  

76-90 %:  jó (4)  

91-100 %:  jeles (5)  

  

5. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a  

példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  
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6. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők:  

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki:  

- a házirendet betartja;  

- a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik;  

- kötelességtudó, feladatait teljesíti;  

- önként vállal feladatokat és azokat teljesíti;  

- tisztelettudó;  

- társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik;  

- az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz;  

- óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet;  

- nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása;  

- szaktanári, vagy osztályfőnöki dicsérete van 

  

a.) Jó (4) az a tanuló, aki:  

- a házirendet betartja;  

- tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik;  

- feladatait a tőle elvárható módon teljesíti;  

- feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti;  

- az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz 

részt;  

- nincs írásbeli intője vagy megrovása.  

 

b.) Változó (3) az a tanuló, aki.  

- az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be;  

- a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik;  

- feladatait nem minden esetben teljesíti;  

- előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva;  

- a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; - igazolatlanul 

mulasztott;  

- osztályfőnöki intője van.  

- szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetése van  

  

c.) Rossz (2) az a tanuló, aki:  

- a házirend előírásait sorozatosan megsérti;  

- feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti;  

- magatartása fegyelmezetlen, rendetlen;  

- társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik;  

- viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza;  

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt;  

- több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése.  

  

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges.  

  

7. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a 

példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat 

használjuk.  
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8. A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfőnök 

osztályzattal minősíti, és azt az értesítőbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi.  

A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalom osztályzatát az első félév és a tanév 

végén az osztályfőnök javaslatára a nevelőtestület állapítja meg.  

A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

  

9. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

 a) Példás (5) az a tanuló, aki:  

- képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  

- tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi;  

- a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi;  

- munkavégzése pontos, megbízható;  

- a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz;  

- taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza.  

b) Jó (4) az a tanuló, aki:  

- képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt;  

- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik;  

- a tanórákon többnyire aktív;  

- többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti;  

- taneszközei tiszták, rendezettek.  

 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek:  

- tanulmányi eredménye elmarad képességeitől;  

- tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig 

teljesíti;  

- felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik;  

- érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja;  

- önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik.  

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki:  

- képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében;  

- az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg;  

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen;  

- feladatait többnyire nem végzi el;  

- felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek;  

- a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak 

ellenszegül;  

- félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen.  

  

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) 

szükséges.  

  

10. Azt a tanulót, aki képességihez mérten   

- példamutató magatartást tanúsít,   

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,   

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

- vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  
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- vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti.  

  

11. Az iskolai jutalmazás formái.  

a.)  Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

- szaktanári dicséret,  

- napközis nevelői dicséret,  

- osztályfőnöki dicséret,  

- igazgatóhelyettesi dicséret  

- tagintézmény vezetői dicséret  

-  igazgatói dicséret,  

- nevelőtestületi dicséret.  

b.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett 

tanulók a tanév végén  

- szaktárgyi teljesítményért,  

- példamutató magatartásért,  

- kiemelkedő szorgalomért,  

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

c.) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át.  

d.) Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek.  

e.) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.  

f.) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  

g.) A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.   

 

3.7. A tanulók mulasztásának igazolása  

   

1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – 

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

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének tíz (10) nap hiányzását igazolhatja. Ez alól 

mentesítést – indokolt esetben – csak az iskola igazgatója adhat.  

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

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

mulasztás okát az osztályfőnöknek.   

4. Távolmaradásra 3 napnál hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt. Ha a tanóráról 

való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a 

mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, 

foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében 

engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél.  

A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb.) 

függetlenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak 

megkezdése előtt legalább három nappal.  

  

5. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási 

napon belül   

▪ nyolc napig terjedő mulasztás esetén szülői,  
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▪ egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással 

igazolhatja mulasztását.  

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.  

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

távolmaradását.  

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

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az 

osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és 

amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási 

óráról történő hiányzásnak minősül.   

8. A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is 

vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező.  

 

9. Igazolatlan hiányzás esetén: 

- Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul 

hiányzott. Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan 

hiányzás következményeire.  

- 10 óra igazolatlan mulasztás után az iskola a tanuló tartózkodás helye szerint 

illetékes gyámhatóságot, a gyermekjóléti szolgálatot,  

- 30 igazolatlan óra fölött az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános 

szabálysértési hatóságot, gyermekjóléti szolgálatot.   

- 50 igazolatlan óra után az iskola igazgatója értesti a tanuló tényleges 

tartózkodási helye szerinti illetékes Járási Hivatalt.  
Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a 

következő szabályok érvényesek:  

- ha egy tanévben meghaladják a 250 órát,  

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,  

és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év 

végén a tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a 

nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról.  

 

   

3.8. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

  

1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:  

-osztályozó vizsga 

-pótló vizsga  

        -javítóvizsga 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha  

• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

• engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet,  

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.  
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3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné, és ezt igazolja.  

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.  

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban 

szereplő szabályok szerint kell megszervezni.  

6. A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga) 

tervezett időpontjait, helyét az osztályozó vizsgára jelentkezés módját (írásban az 

intézmény vezetőjéhez írt kérelemben), és határidejét az iskola igazgatója határozza meg 

a jogszabály adta keretek között, a szülők és a tanulók  tájékoztatási fórumain és az 

osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását 

megelőzően 30 nappal. 

7. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:  

 

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik 

tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg a helyi tanterv 

életbelépésének megfelelően évente felmenő rendszerben:  

A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt.  

 

A vizsgatárgyak követelményei  

  

1-4.ÉVFOLYAM:  

  

Magyar nyelv   írásbeli  szóbeli  

Magyar irodalom  írásbeli  szóbeli  

Idegen nyelv  írásbeli  szóbeli  

Matematika  írásbeli  szóbeli  

Erkölcstan    szóbeli  

Környezetismeret  írásbeli  szóbeli  

Ének-zene    szóbeli  

Vizuális kultúra    gyakorlat  

Technika    gyakorlat  

Testnevelés és sport    gyakorlat  

  

 

5-8.ÉVFOLYAM  

  

Magyar nyelv   

  

írásbeli  

  

szóbeli  

Magyar irodalom  írásbeli  szóbeli  

Idegen nyelvek  írásbeli  szóbeli  

Matematika  írásbeli  szóbeli  

Erkölcstan/  hit-és 

erkölcstan  

  szóbeli  

Történelem  írásbeli  szóbeli  

Természetismeret  írásbeli  szóbeli  

Fizika  írásbeli  szóbeli  
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3.9. Az egyéni munkarend 

 

• Nkt. 45. § (5)  A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni 

adottsága, sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak 

eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség 

teljesítése céljából határozott időre egyéni munkarend kérelmezhető.  

 

• A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tanévet megelőző június 15-ig 

nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz.  

 

• Ezen időpontot követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a 

tankötelezettség iskolába járással történő teljesítését megakadályozó körülmény merül 

fel.  

 

• A hivatal engedélye alapján a tankötelezettségét egyéni munkarendben folytató 

tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie.  

• Az egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalók és az online kitölthető szülői 

kérelem az alábbi linken elérhető:   

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=e

gyeni_munkarend 

 

• Ha a tanuló egyéni munkarend keretében tanul,  

o az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól felmentést kap 

o a szülői/gondviselői kérésre, látogathatja a tanítási órákat és egyéb 

foglalkozásokat, és érdemjegyeket is szerezhet.  

o Az év közben szerzett érdemjegyei szülői kérésre beszámíthatók a félévi, 

illetve év végi osztályozóvizsgája eredményébe 

o  Az intézményvezető által meghatározott időben és a nevelőtestület által 

meghatározott módon adhat számot a tudásáról.  

 

3.10. Tanulói jogviszony létesítése 

 

A tanulók felvételéről az intézményvezető a jogszabályban foglaltak betartásával dönt, 

különös tekintettel a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50.§ és 51.§ , 

valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelés-oktatási intézmények működéséről 

és köznevelési intézmények névhasználatáról 24. §(4)-(7) bekezdésében foglaltakra. 

 

Kémia  írásbeli  szóbeli  

Biológia  írásbeli  szóbeli  

Földrajz  írásbeli  szóbeli  

Ének-zene  írásbeli  szóbeli  

Hon- és népismeret    szóbeli  

Rajz-  és  vizuális  

kultúra  

  gyakorlat  

Informatika  

  szóbeli/ 

gyakorlati  

Technika, életvitel és 

gyakorlat   

írásbeli  szóbeli  

Testnevelés és sport    gyakorlat  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
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• A tanuló tanulói jogviszonya a beíratás napján jön létre 

• Az első évfolyamba beiratkozás rendje és formája a 2011. évi CXC. törvény 50. § 

és 51.§ alapján történik.  

• Az igazgató a szülő kérelmére –részben vagy egészben –felmentheti a tanulót az 

iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha egyéni adottságai, 

sajátos helyzete ezt indokolttá teszi.  

• A szülő kérelmére az igazgató mentesítheti a tanulót a készségtárgyak tanulása alól, 

ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. 

• A szülő kérelmére és a szakorvos mellékelt véleménye alapján az igazgató részben 

vagy egészben, időszakosan vagy egy tanévre, mentesítheti a tanulót a tanórán 

történő sportolás, esetleg a tanórai részvétel alól.  

• Amennyiben a tanulót az iskolaorvos vagy szakorvos, gyógytestnevelésre utalta, 

köteles arra beiratkozni, és azon részt venni.  

• Vendégtanulói jogviszony létesíthető indokolt esetben a20/2012.  (VIII. 31.)  

EMMI  rendelet alapján 

 

3.11. A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás 

lebonyolításának szabályai  

 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján 

iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által 

meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik.  

2. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni 

tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, 

akiknek a lakóhelye iskolánk településén vagy kerületében található.  

3. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, 

ezt – a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja 

előtt legalább tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni.  

4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése 

után a jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd 

azokat, akiknek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha 

a tanuló  

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  

• testvére iskolánk tanulója  

• munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási 

körzetében található,   

• az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren 

belül található.  

5. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a 

szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több  

felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a 

felvételről az iskola sorsolás útján dönt.  

6. A sorsolás lebonyolításának szabályai:  

• A sorsolás nyilvános.  

• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.  

• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a 

sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

• A sorsolás helyszíne az iskola épülete.  

• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó 

napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  
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• A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és 

bonyolítja le.  

• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézményi 

tanács és a szülői szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola 

igazgatóhelyettese, a jegyzőkönyvvezető.  

• A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese.  

• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a 

sorsolási bizottság tagjait.  

• A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell 

behelyezni a sorsolási urnába.  

• Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd 

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  Az 

egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében 

azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.  

• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.  

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a 

sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók 

nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a 

sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a 

keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az 

aláírását.  

• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.  

7. A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a 

felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában 

eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.  

  

3.12. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

  

1. Az állam által 1-8. évfolyamban térítésmentesen biztosított tankönyveket-a 

munkafüzetek kivételével- a tanulók az iskolai könyvtárból a tanév feladataihoz 

igazodva egy tanévre kölcsönözhetik (3-8. évf. ).  

2. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, 

melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.  

3. Az iskola igazgatója és az osztályfőnökök minden tanév végén tájékoztatják a 

szülőket   

a. azokról a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz,  

b. az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről,   

c. arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 

csökkentéséhez,  

4. A tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják meg átvételi 

elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több 

tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig 

biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá.  

5. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, 

ameddig a tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony 

megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola 

könyvtárába.  

6. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a 

szülőnek az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a 
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tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az 

előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a 

diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából 

származó értékcsökkenést.  

7. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő 

számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő 

felkészüléshez.   

8. Az iskolai könyvtár állományában levő tankönyveket a szülők és a tanulók a 

megjelenéstől számított ötödik tanév után az eredeti ár huszonöt százalékáért 

megvásárolhatják.  

 

3.13. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése  

  

1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett 

iskolai foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.  

2. Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által 

megállapított szabályok szerint – fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve 

az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt 

kikéri az intézményi tanács, az iskolaszék, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség 

véleményét.  

3. A térítési díjakat és a tandíjakat minden hó 20. napjáig előre kell befizetni 

készpénzben az iskola pénztárosánál. Indokolt esetben az igazgató engedélye alapján 

a befizetési határidőtől el lehet térni.  

4. Az előre befizetett térítési díjak és tandíjak visszafizetéséről postai úton az iskola 

gazdasági vezetője gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya az iskolában 

megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan több hónapot igazoltan hiányzik, illetve 

akkor, ha a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre 

befizetett térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt.  

5. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a 

következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére postai úton 

visszajuttatja, amennyiben ilyen esetben az étkezést a szülő vagy a tanuló a hiányzás 

napján reggel 8 óráig az étkezésért felelős iskolai dolgozónál lemondja.  

 

  

3.14. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei  

  

1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 

amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.  

2. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola 

jogosult – előnyt élvez az a tanuló,   

• aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,   

• akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,   

• akit az egyik szülő egyedül nevel,    

• akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,  

•  aki állami gondozott.  

 

 

 



26 

 

4. AZ ISKOLA BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK 

 

4.1. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok  

  

1. A tanuló kötelessége, hogy:  

• óvja saját maga testi épségét, egészségét;   

• óvja társai testi épségét, egészségét;  

• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő, óvó ismereteket;  

• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;  

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

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel;  

• azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült;  

• megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak 

évenkénti gyakorlatában;  

• rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

  

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;  

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

lógó fülbevalót, piercinget.  

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az 

iskolaorvos és az iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti 1 alkalommal, és az 

iskolai védőnő heti 3 alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott 

napokon és időpontban.  

4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:  

• fogászat: évente 2 alkalommal,  

• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,  

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 

évfolyamon.  

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 2 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén. 

 

 

4.2. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába  

  

1. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályai 

• A tanuló nem folytathat a tanítási órán és egyéb foglalkozásokon olyan 

tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár 

munkáját zavarja.  
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• A tanítási órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a 

tanítás időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró 

játékok használata tilos.  

• Tanulóink mobiltelefonjukat kötelesek ¾ 8-kor kikapcsolni és az 

értékmegőrző szekrényében tartani mindaddig, amíg az iskolában 

tartózkodnak. Amennyiben a Házirend ezen pontját megszegik, 

telefonjuk az iskola titkárságán kerül megőrzésre, és azt csak a szülőnek 

adjuk vissza.  

• A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket 

(mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a 

pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. 

•  Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a 

pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják. 

• Elektronikus eszközökkel kép és hangfelvételt nem készíthetnek saját célú 

felhasználásra. 

 

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

tanuláshoz nem szükséges dolgot (mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon 

(smartphone), okosóra, tablet, i-pod, walkmen, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen 

hordozható digitális lejátszó), és a tanítási idő alatt használja, a tanuló a soron 

következő büntetési fokozatokban részesül, mely az osztályfőnök hatáskörébe 

tartozik.  

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

összegű  pénzt  a  tanulók  az  iskolába  csak  a  szülő  

 engedélyével,  rendkívül szükséges esetben hozhatnak, és azt az értékmegőrző 

szekrényben kötelesek tárolni !  

4. Az iskolába hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett 

kárért az iskola nem vállal felelősséget. 

5. A tanulók az iskolába kerékpárral, segédmotor-kerékpárral, gördeszkával, 

görkorcsolyával és rollerrel csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak.  

Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt, a segédmotor 

kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell 

tartani. Az iskolába behozott gördeszkát, görkorcsolyát, rollert és guruló cipőt stb. a 

tanítási időben tilos használni.  

• Tilos az intézmény területére behozni és fogyasztani egészségre ártalmas szereket 

(elsősorban dohányárut, energiaitalt, kávét, szeszesitalt, drogot) (1999. évi XLII. 

törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól)   

• Tilos az iskolába behozni olyan dolgokat, amely alkalmas a tanítási órák és a 

foglalkozások rendjének megzavarására, a személyiségi jogok megsértésére, vagy 

veszélyeztetik a tanulók egészségét és testi épségét. Amennyiben a tanulónak 

tudomására jut ilyen jellegű tárgy birtoklása, köteles azt jelenteni az osztályfőnöknek, 

vagy az iskola pedagógusának. 

• Tilos az iskolába behozni, bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat, szúró- és 

vágóeszközöket, gyufát, napraforgómagot, dohányárut, szeszes italt, egyéb élvezeti 

szereket, energiaitalt, gyúlékony vegyszereket, robbanószereket. 

 

  

4.3. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 

iskolai rendezvények előkészítésében  
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1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az 

iskola helyiségeinek használói felelősek:  

• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

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

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért.  

 

Minden felsős tanulónk rendelkezésére áll egy egyénileg használható, 

értékmegőrző szekrény, melyért anyagi felelősséggel tartozik.  

 

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

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

helyiségeiben rendet hagyjon.  

5. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

• osztályonként két-két hetes,  

• folyosói tanulói ügyeletesek,  

4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.   

A hetesek feladatai:  

• gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta 

tábla, kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);  

• a szünetben a termet kiszellőztetik;  

• a szünetben a tanulókat jó idő esetén az udvarra kiküldik;  

• a szünetben a hetes a tanteremben marad,   

• az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály 

rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik;  

• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat;  

• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a 

tanterembe, értesítik az igazgatóságot;  

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, 

tisztaságát.  

5. A felső tagozatos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.30 és 8.00 óra között, 

valamint az óraközi szünetekben a folyosókon tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói 

ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, 

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

tanulók helyes magatartására.  

6. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai 

közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak 

minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, 

foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése.  

  

7. A tanuló kötelessége, hogy az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken – az előre 

megbeszéltek szerinti – ünnepélyes ruhában jelenjen meg.  

  

9. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle 

tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és 

házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök előkészítését. Ilyen 

tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.  

10. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a 

rendezvény lebonyolításával megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell 
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működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és 

pedagógusokat az iskola éves munkaterve határozza meg.  

 

 

5. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI ÉS 

FORMÁI 

 

5.1. A tanulók jutalmazása  

  

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  

• példamutató magatartást tanúsít,   

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.      

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez  

az iskola jutalomban részesíti.  

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

▪ szaktanári dicséret,  

▪  osztályfőnöki dicséret,  

▪ igazgatóhelyettesi dicséret,  

▪ igazgatói dicséret,  

▪ nevelőtestületi dicséret.  

3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell 

hozni.   

4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:  

▪ szaktárgyi teljesítményért,  

▪ példamutató magatartásért,  

▪ kiemelkedő szorgalomért,  

▪ példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.  

5. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehet át.   

6. Az iskolai tanévzárón a következő címek kerülnek kiosztásra:  

 Jó tanuló, jó sportoló  

 Év jó tanulója  

 Év jó sportolója  

 Év angolosa  

 Iskolánk legjobb angolosa  

 Tanulmányi emlékérem  

7. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet az iskola közössége előtt vehet át.  

8. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek.  

9. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító  

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  
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5.2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések  

  

1. Azt a tanulót, aki  

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,   

• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,   

• vagy igazolatlanul mulaszt büntetésben lehet részesíteni.  

2. Az iskolai büntetések formái:  

•  szaktanári figyelmeztetés,  

• szaktanári intés,  

• szaktanári megrovás,  

• osztályfőnöki figyelmeztetés,  

• osztályfőnöki intés,  

• osztályfőnöki megrovás,  

• igazgatóhelyettesi figyelmeztetés,  

• igazgatóhelyettesi intés,  

• igazgatóhelyettesi megrovás,  

• igazgatói figyelmeztetés,  

• igazgatói intés,  

• igazgatói megrovás,  

• tantestületi figyelmeztetés,  

• tantestületi intés,  

• tantestületi megrovás.  

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.      

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;  

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

fogyasztása;  

• a szándékos károkozás;  

• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;  

• ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

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

6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés 

pontos mértékét a körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat 

véleményének figyelembe vételével – az iskola igazgatója határozza meg.  

7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesíthető.  

 

5.3.  A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 

köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel 

jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető 

cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó 

intézkedések 
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A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival 

alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-

oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által 

elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség 

hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a 

közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

Amennyiben a cselekmény nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor 

az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül 

vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést 

vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. 

A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga vezet. 

 

A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie: 

- a tanuló cselekedetével megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal 

történő fenyegetést. 

- az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy 

sem. 

 

Az elbíráláskor figyelembe kell venni: 

- a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség 

működését, 

- az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, 

- milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, 

- milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs 

eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. 

A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az 

iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

A fegyelmező, és fegyelmi intézkedést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni. 

 

 

 

6. DIGITÁLIS OKTATÁS ESETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

6.1. Tanítás és számonkérés rendje 

• Az egyedi tanrend szerinti digitális oktatás a Kréta Naplóban található tanári és 

tanulói Digitális Kollaborációs Tér (DKT) használatával történik. Ennek esetlegesen 

felmerülő technikai akadálya esetén a Bem Serveren keresztül.  

• A tanórák rendjét, az értékelési elveket a tanár ismerteti a tanulókkal és a szülőkkel, 

alapul véve az intézmény Pedagógiai Programját, és jelen szabályzatot.  

• Minden pedagógustól, minden osztályban az óraszámának  megfelelő dokumentálható 

aktivitás elvárt. Az aktivitás lehet: kontaktóra (azonos idejű oktatás), videó óra, 

személyes konzultációs óra, tudásanyag kijelölése, számonkérése, beszámoltatás, 

projektfeladat stb. 

• Előtérbe kell helyezni a valós idejű kommunikációt lehetővé tevő platformok 

használatát (DKT felületen megtartott online óra), mely órákat az osztály órarendje 

szerinti időpontban kell megtartania a pedagógusnak, a tantárgy óraszámának 

legalább 25%-ban.   
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• A pedagógus a tanuló munkáját folyamatosan értékeli és nyomon követi, elmaradás 

esetén a Kréta naplón keresztül tájékoztatást küld a tanulónak és a szülőnek.  

• Beadandó feladat határideje csak tanítási nap lehet.  

Beszámoltató óra: az órák célja ellenőrzés vagy jeggyel történő értékelés. Az ellenőrzés 

formáját minden pedagógus egyénileg dönti el, ennek célja, hogy a tananyagban való 

haladást ellenőrizze. A jeggyel történő értékelés esetén a Kréta naplón keresztül, üzenet 

formájában tájékoztatjuk a tanulókat a számonkérés idejéről és módjáról. Az értékelés 

szabályait a Pedagógiai Program tartalmazza.  

Ellenőrzés és értékelés formái: szóbeli felelet, írásbeli felelet, témazáró dolgozat, 

gyűjtőmunka, kiselőadás, ppt előadás készítése, házi feladat, órai munka, projektmunka.  

Konzultációs óra: a konzultációs órákon lehetőség nyílik a pedagógusokkal személyes 

beszélgetést folytatni, kérdéseket, problémákat vethetnek fel a tanulók.  

A felzárkóztató, emelt szintű felkészítő, fejlesztő és szakköri foglalkozások szervezése a 

Kréta Napló felületén  feltüntetett időpontokban.  

 

 

6.2. A tanulókkal és a szülőkkel történő kapcsolattartás rendje:  

• A honlapon és a Kréta naplón keresztül történik, melyet napi rendszerességgel 

kövessenek nyomon a tanulók és a szülők.  

• A diákok a tanárokkal elsősorban a DKT felületen, ennek technikai akadálya esetén a 

tanár által megadott felületeken kommunikálnak, a diákok felelőssége és kötelessége, 

hogy ezeket figyelemmel kísérjék.  

• A diák nem hivatkozhat arra, hogy nem találta meg az internetes platformot, amelyen 

az osztálya már hetek óta dolgozik.  

• A tanárokat egyéni problémákkal minden hétköznapon (tanítási napon) 7:45 és 15:00 

óra között kereshetik a diákok a különböző online felületeken. A munkanapokon 15 

óra után, vagy hétvégén beérkezett kérdésekre a tanárok a következő munkanapon 15 

óráig válaszolnak, ennél korábbi vagy későbbi időpontban csak a tanárok egyéni 

döntése alapján kaphatnak választ a diákok.  

 

6.3. A tanuló kötelessége:   

A tanulónak kötelessége, hogy bekapcsolódjon az online foglalkozásokba, rendszeres 

munkával, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek. Fontos, 

hogy lehetőség szerint határidőre elkészítse házi feladatait, részt vegyen a számonkéréseken, 

hiszen eredményeit értékelnünk kell. A távolmaradást a tanuló köteles osztályfőnökének és 

szaktanárának jelezni. Az elmaradt tananyagot, esetenként számonkéréseket a szaktanárral 

történő egyeztetés után pótolnia kell.   

A beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása esetén a szaktanár döntése 

alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. A tanuló a digitális munkarend ideje alatt 

érvényben lévő tananyag követelményeit nem teljesíti osztályozó vizsgát köteles tenni, az 

elmaradt tananyagból. Ez mindegyik tantárgyra vonatkozik, beleértve a készségtárgyakat is. 

A tanév korábbi, hagyományos munkarendű szakaszában, valamint a digitális munkarend 

alatt szerzett osztályzatok arányosan számítanak be az év végi osztályzatba.  

 

6.4. Digitális tartalmakkal összefüggő fontos szabályok: 

A Kréta Digitális Kollaborációs Térben, a Bem Serveren a tanárok, diákok által feltöltött 

tartalmak, illetve az online oktatás keretein belül elhangzottak a tanár, a tanuló saját szellemi 

termékét képezik. Ezek megosztása harmadik személlyel, más digitális (pl. Microsoft Stream, 

Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram stb.) és nem digitális felületeken szigorúan 

tilos! 
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Online óra, kontakt óra és konzultációs óra hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára 

szigorúan tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy 

bármilyen már formában való elmentését, engedély nélküli megosztása harmadik személlyel. 

A szabályzat érvényes a digitális munkarend alatt az iskola minden tanulójára és 

pedagógusára.  

 

7. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.  

 

2. A házirend tervezetét megvitatják az harmadik-nyolcadik évfolyamos osztályok és 

véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. 

A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az 

iskola igazgatóját.  

 

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához.  

 

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az intézményi tanács, és az 

iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét.  

 

5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével 

elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola 

igazgatója beszerzi az intézményi tanács, az iskolai szülői szervezet, valamint a 

diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.  

 

6. Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését.  

 

7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.  

 

8. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, 

illetve – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola 

igazgatója, a nevelőtestület, az intézményi tanács, a diákönkormányzat iskolai 

vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége.  

 

 

8. MELLÉKLETEK 

 

A házirend  elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok  

  

Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai  

 

 A diákönkormányzat nyilatkozata  

A házirendet az intézmény diákönkormányzata 2022. szeptember  1. napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen 

házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

  

Kelt: Nyíregyháza, 2022. szeptember   1.nap  

 ............................................  
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diákönkormányzat vezetője 

  

 

  

Az intézményi tanács nyilatkozata  

A házirendet az intézményi tanács 2022.  augusztus  31. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

  

Kelt: Nyíregyháza, 2022.  év augusztus 31. nap  

  

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

az intézményi tanács elnöke 

 

 

 

 A Szülői Szervezet (SZMK) nyilatkozata  

A házirendet az SZMK a 2022. szeptember 1. napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az SZMK véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata 

során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.   

  

Kelt: Nyíregyháza, 2022. szeptember 1. nap  

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

szülői szervezet vezetője  

 

  

A nevelőtestület nyilatkozata  

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2022. év augusztus  30.  napján tartott értekezletén 

elfogadta.  

  

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

hitelesítő nevelőtestületi tag  

 

  


