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A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 

Kazinczy Ferenc Tagintézményének 

HÁZIRENDJE 

 

Mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az 

iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

1. A HÁZIREND MŰKÖDÉSI RENDJE 
1.1. 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. 

1.2. A házirend időbeli és térbeli hatálya 
 

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

gondviselőinek, 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 2022.09.05. napján lépett hatályba. 

 

1.3. A házirend nyilvánossága 
 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján.    

Az iskolai honlap címe: www.kazinczyfnyh.hu 

 

 

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

- az iskola irattárában; 

http://www.kazinczyfnyh.hu/


3 

 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- a tagintézmény-vezetőjénél; 

- az osztályfőnököknél; 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

- az iskola honlapján, 

- az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél; 

- az iskola fenntartójánál. 

4. A házirendet – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülő számára elérhetővé kell tenni. 

5. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

- a tanulókat osztályfőnöki órán; - a szülőket szülői értekezleten. 

6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal osztályfőnöki órán; - a szülőkkel szülői értekezleten. 

7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a tagintézmény vezetőjétől, valamint az 

osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre 

egyeztetett időpontban. 

2. A MŰKÖDÉS RENDJE 
 

2.1. Az intézmény munkarendje 
 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6 órától 18.00 óráig, illetve a 

délutáni foglalkozások végéig vannak nyitva. Reggel 6 és 7 óra között a pedagógusi felügyelet 

nem biztosított.  

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.00 órától a tanítás végéig, 

illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja. A tanulók 7.30- ig az aulában 

gyülekeznek. 

3. A délutáni ügyelet 16 óra után a földszinti német teremben szerveződik. 16 és 18 óra között 

összevont intézményi felügyeletet biztosít az iskola. 

4. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 - 7.45 óra között kell megérkezniük. 

5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 

6. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

7. Tanítási napokon a hivatalos ügyintézés előre egyeztetett időpontban 8.00-16.00 óráig 

lehetséges a járványügyi szabályok betartásával telefonon és online. 
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8. Az iskola épületében csak a tanulók és az iskola dolgozói tartózkodhatnak.  

9. A szülők gyermeküket a kapuig kisérhetik, és délután a nagykapunál várhatják meg. 

A tanítási idő végén a pedagógusok 16.00 órakor kísérik ki a gyerekeket a kapukhoz. Az 

ügyeletben maradt tanulókra a beosztás szerinti pedagógus felügyel. A hazaengedés folyamatos. 

 

2.2. Koronavírus okozta pandémia miatti eljárások 
• Beteg, a koronavírus tüneteit mutató gyermeket nem hozhatnak a szülők iskolai közösségbe. 

Felelős szülői magatartással, az alapvető óvintézkedések betartásával, fokozott higiéniai 

eljárással elkerülendő az iskolákat érintő korlátozások bevezetése. 

• A tanulók az iskolába lépéskor kézfertőtlenítésen esnek át. A nap során több alkalommal 

kötelesek kezüket fertőtleníteni. 

• A zárt közösségi terekben- folyosó, aula, mosdók – maszk használata nem kötelező! 

 

 

2.3. Tanítási rend 
1. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

A tanítási órák sorszáma A tanítási órák ideje 

   

1. óra 8.0 0– 8.45 

   

2. óra 9.00 – 9.45 

   

3. óra 10.00 – 10.45 

   

4. óra 11.00 – 11.45 

   

5. óra 12.00 – 12.45 

   

6. óra 13.00 – 13.45 

   

7. óra 14.00 – 14.45 

   

8. óra 15.00 – 15.45 

  

 

 

2. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban jó idő esetén 7.30 óra és 7.45. óra között, 

valamint az óraközi szünetekben – kivéve a tízórai szünetet – lehetőség szerint az udvaron 

kell tartózkodniuk. 

3. Az udvar tisztaságának megóvása érdekében a tanuló ételt és italt nem vihet a területre. 
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4. A jelzőcsengetés után a tanulóknak a tanteremben kell tartózkodniuk. A nevelők a folyosókon 

ügyelnek.  

5. A tízórai szünetben a tanulók az osztálytermekben étkeznek pedagógus felügyelete mellett 

szigorú fertőtlenítés után. 

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

foglalkozások között – a 11:45 óra és 14:00 óra között van lehetőség ebédelni. 

7. 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. 

8. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra a tagintézmény – 

vezető vagy az osztályfőnök adhat engedélyt. 

9. A tanulók az iskola eszközeit, helyiségeit (tornaterem, ebédlő, szertárak, udvar ) csak nevelői 

felügyelettel használhatják. 

10. A szülők tanítás előtt illetve délután - a gyermekekre várakozva- az épület kapuján kívül 

tartózkodhatnak. 

 

2.4. Egyéb foglalkozások rendje 
Az iskola – a tanórai foglalkozások mellett – a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint 

tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. Az osztályok keveredésének figyelembevételével történnek a 

foglalkozások megszervezése. A tanórán kívüli foglalkozások tartását a tanulók közössége, a szülői 

szervezetek, továbbá a szakmai munkaközösségek kezdeményezhetik a tagintézmény-vezetőnél. 

Az osztályfőnök szeptember 10-ig véleményezi a kérelmeket, majd a tanulónévsorral átadja az 

intézmény vezetőjének. A szeptember 12-ig terjedő időszakban az osztályfőnökök a szülő írásbeli 

kérelme alapján engedélyezik a tanuló napi távolmaradását a délutáni foglalkozásokról. A 

tagintézmény- vezetője szeptember 15-ig határozatot hoz, melyet a szülő kézhez kap. A szülő tanév 

közben módosíthatja kérelmét. 

A későbbiekben nagyon indokolt esetben nyújtható be újabb kérelem. A kérelem pozitív 

elbírálásának szempontjai: 

- Ha a gyermek sportegyesület tagja, az edzések, versenyek idejére. 

- Ha művészeti iskola tanulója a foglalkozások idejére. 

- Ha továbbtanulással kapcsolatos előkészítőre jár a foglalkozások idejére. 

- Ha egyéb, a szülő által szervezett korrepetálásra, külön órára jár, ezek idejére. 

- A gyermek egyéb, sajátos körülményeinek figyelembe vétele alapján. 

 

A napközi otthon, illetve tanulószoba szervezésével kapcsolatos szempontok: 

- A csoportok szervezésénél a homogén (egy évfolyamon tanulók) csoportok kialakítását tekintjük 

irányadónak. 
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- A tanulmányi foglalkozások kezdését úgy kell megszervezni, hogy a tanulóknak tanítási órák 

befejezése után legalább 45 perces szabad idejük legyen. Ezek időtartama az 1. és 2. osztályosok 

esetében legfeljebb 2x 45 perc legyen, mely az 5. óra sávjában és a tanítási órák után legyen. 

- A tanítás nélküli munkanapokon ügyeletet szervezünk. 

- Az egyéb foglalkozásokról való távozás rendkívüli esetben csak a szülő írásbeli kérelme alapján 

történhet. 

 

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; stb.. Az iskolai ünnepségeken a tanulók egyenruhát viselnek: az alkalomnak 

megfelelő sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing, kazinczys nyakkendő. 

 

2.5. A tantermek használatának szabályai 
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek 

használói tanulók és felnőttek, akik felelősek: 

a. az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

b. az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

c. a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 

d. az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért. 

e. a tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a 

székeket a padokra felteszik, a szemetet a padokból kiveszik. 

f. az iskola épületéből az iskola felszereléseit, eszközeit kivinni tilos. 

g. Szándékos rongálás, szabálytalan eszközhasználat esetén a tanuló fegyelmező 

intézkedésben részesül, továbbá a gyermek törvényes képviselője az okozott kárt 

megtéríteni köteles. 

 

2.6. Az elektronikus naplóhoz szülői hozzáférés módja 
 

Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 

1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. 

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

számítógép segítségével megtekinthetik. 
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3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában – gondviselői kód: azonosító 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. A szülők tanév elején nyilatkozatot 

tesznek arról, hogy online nyomon tudják-e követni a gyermekükkel kapcsolatos fent említett 

adatokat, amennyiben nem, az osztályfőnök havonta nyomtatott formában ad tájékoztatást. 

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

közli. 

5. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek. 

6. A hozzáférést az osztályfőnökök által megadott e-mail címre küldött levéllel lehet kérni. 

7. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők egymás közötti értesítések, üzenetek küldésére 

is használhatják. 

8. 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 értesítő könyvben (üzenőben) 

írásban történik. 

9. Amennyiben a szülőnek az elektronikus napló használata akadályba ütközik , akkor erre a célra 

rendszeresített üzenőfüzeten  keresztül tájékoztathatja a pedagógust. 

3. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 
 

3.1 Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 
 

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

rendezvények előkészítésében 

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. 

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. 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

- osztályonként két-két hetes, 

- udvari tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök. 

4. A kerékpárokat saját felelősségre az udvar kijelölt részén, lezárt állapotban lehet tárolni. 
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5. 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 az - időjárás függvényében- udvarra kiküldik; 

- 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 a 

vezetőséget; 

- az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát; 

- ha a tanórát nem a saját osztálytermükben tartják, gondoskodnak a terem zárásáról; 

- tanítás végén a termet bezárják, a kulcsot leadják a nevelői szobába. 

6. 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, virágfelelős, stb. 

7. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával 

megbízott pedagógus utasításai alapján – kell közreműködniük. A tanórán kívüli iskolai 

rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskolaéves munkaterve 

határozza meg. 

8. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, szeszes 

italt fogyasztani szigorúan tilos. 

9. Tanítási órákon és az iskolai rendezvények alatt mobil és okostelefon, illetve más elektronikai 

eszköz, digitális lejátszó kizárólag a pedagógus engedélyével, szervezett keretek között 

használható. Engedély nélküli használat esetén a pedagógusnak joga van elkérni a telefont tanóra 

idejére. A tanítási órák alatt a gyerekek kötelesek a saját telefonjaikat kikapcsolt állapotban a 

táskájukban elhelyezni. Kizárólag pedagógus engedélyével vehető elő és használható, ha azt a 

tananyag/házi feladat indokolja. Amennyiben a tanulók ezt nem tartják be az alábbi intézkedések 

lépnek életbe: 

 szóbeli figyelmeztetés a KRÉTA naplón keresztül; 

 írásbeli figyelmeztetés; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés; 
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 tagintézmény-vezetői figyelmeztetés. 

 

 

3.2. Védő, óvó intézkedések 
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 – az iskolai 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, melegítő) kell viselniük; 

- a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót. 

- A tanulóknak az értéktárgyaikat (telefon, óra, nyaklánc…) a tanár által kijelölt helyre kell 

tenniük. 

- Étkezni, illetve ételt, italt a tornaterembe bevinni tilos. 

- A foglalkozás ideje alatt a teremben idegenek nem tartózkodhatnak. 

 

A tornatermi eszközöket, valamint az épület berendezéseit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad 

használni. (Folyamatos fertőtlenítés mellett használhatóak.) 

- A tornatermi eszközök - az esetleges sérülések, balesetek elkerülése miatt - csak a 

foglalkozásvezető irányításával használhatóak. 
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- A tornaterem, az öltözők tisztaságára mindenki köteles vigyázni; távozáskor azokat, valamint 

a használt eszközöket rendben kell hátrahagyni. 

- A tornaszerekben, tornateremben, öltözőkben okozott károkat a károkozónak meg kell 

javíttatnia, illetve az okozott kárt meg kell térítenie. 

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

iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos kiírás szerint, az iskolai védőnő heti két 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 két alkalommal, 

- szemészet: évente egy alkalommal, 

- általános szűrővizsgálat: évente egy alkalommal, 

- a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

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

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

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén 

 

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 
Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók fejlesztését 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 (pl. 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. 

Kirándulások 

Az első félévben nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényt kerüljük, 

azokat osztályszinten szervezzük az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása 

mellett (távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés), csak a tanulók részvételével. 

Zárttéri helyett szabadtéri programok szervezését vállaljuk. 

Törekszünk a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontására, és a résztvevők számának 

korlátozására. 
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Szülői értekezleteket, fogadóórákat, esetmegbeszéléseket az aktuális járványhelyzet függvényében 

tartjuk. Lehetőség szerint a szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és 

Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) küldött üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. 

A belföldi tanulmányi kirándulásokat is a második félévben tervezzük. 

 

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 szerveznek. 

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

Amennyiben a szülő nem engedélyezi gyermeke osztálykiránduláson való részvételét, köteles a 

gyermeke elhelyezéséről gondoskodni. 

Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy e 

programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. (IPR) 

 

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 
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törekednek arra, hogy e 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. 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 e programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

 

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 
1. A KÖZIM által megállapított étkezési térítési díjat havonta előre, kell befizetni. 

2. A térítési díjak befizetése csekken, vagy banki átutalással történik. 

3. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra 

elszámolja amennyiben az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre az étkezésért felelős 

iskolai dolgozónál lemondja. 

4. Hiányzás utáni első napon a szülő köteles egész napra étkezést biztosítani a gyermekének.  

 

Étkezési támogatások 

➢ Az a család, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkezik, vagy nevelésbe vet 

annak gyermeke térítésmentesen vehet részt az iskolai étkeztetésben. 

➢ három vagy több gyermekes családok 50%-os térítés mellett étkeztethetik gyermeküket. 

(szükséges hozzá a MÁK által kiadott családi pótlékos igazolás.) 

➢ A tartós beteg, SNI-s gyermek is 50% - os térítés mellett étkezhet. (a MÁK által kiadott 

igazolás szükséges) 

 

 

3.5. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő 

eljuttatása. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatást, a 

tankönyvkölcsönzést az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás 

lehetőségét. 

 

 



13 

 

A tankönyvellátással kapcsolatos fontosabb dátumok 

Május 31-ig közzé kell tennie a könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező   

olvasmányok jegyzékét (rendelet 30. § (4)). 

Minden év június 10-ig az iskola igazgatója köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő kölcsönzéssel, 

hányan kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni (25. § 1)). 

 Június 30-ig tankönyvekhez készült, és a kiadók által ingyenesen szolgáltatott pedagógus- 

kézikönyveket is meg kell rendelni (29. § (8)). 

 

Egyéb tankönyvvel kapcsolatos szabályok 

Tankönyvtámogatás rendje: 

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra 

beiratkozottak számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. Az Nkt. 46. § (5) bekezdése 

szerinti térítésmentes tankönyvellátás biztosítása érdekében a 2022/2023. tanévre leadott iskolai 

tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összege változó. 

Tanulóink ingyenesen jutnak hozzá az évfolyamokon összeállított tankönyvcsomaghoz.  

Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

 

3.6. Tantárgyválasztás 
1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi idegen nyelvek választását teszi lehetővé: 

• angol  

• német 

Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a tanuló írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos kérését a tagintézmény- vezetőjének. 

Alsó tagozatban (1-3. évfolyam) az idegen nyelvórákat a szabadidős foglalkozások terhére, 

szakköri formában tartjuk. A 4. évfolyamtól már kötelező egy idegen nyelv tanulása.  

 

2. A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve heti egy alkalommal 

biztosított tanulóink számára a hitoktatás. A szülő írásban rendelkezik arról, hogy gyermeke 

erkölcstan oktatásban, vagy hitoktatásban szeretne-e részesülni. 

 

 3.7. A tanulói távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó szabályok 
 

A járványügyi készültségi időszakban 

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

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 



14 

 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges 

hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a 

tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban (a tantermen kívüli digitális munkarend alapján) 

   

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, 

a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi 

karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot 

szükséges bemutatni. 

 

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 10 nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb 

távollétet a szülő orvosi igazolással vagy egyéb hivatalos igazolással köteles igazolni vagy 

előzetesen kérnie kell írásban az iskolai foglalkozások alóli felmentését a tagintézmény-

vezetőtől. 

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. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon belül; 

köteles igazolni a mulasztást. 

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

távolmaradását. 

6. 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 elektronikus naplóba 

bejegyzi. Több késés esetén a késések ideje összeadódik, melyet az elektronikus napló rögzít és 

szummáz. Amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási 

óráról történő hiányzásnak minősül. 

7. A tanulónak a hiányzás miatti tanulmányi elmaradását pótolni kell a szaktanár által 

meghatározott időpontig. 

 

3.8. A diákkörök működésének szabályai 
 

A tanulók közösségei 
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Az osztályközösség 

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

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – 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, stb. 

 

A diákkörök 

1. A tanulók részt vehetnek az iskolában szervezett diákkörök tevékenységében (szakkör, 

énekkar, művészeti csoport) stb. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet a tagintézmény vezetőjének az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői 

munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – 

az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú 

személy. 

4. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a 

tanév végéig részt kell venniük. 

 

 

 

Az iskolai diákönkormányzat 

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 álló 

diákönkormányzat vezetősége irányítja. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét a tagintézmény vezetője által 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. 

5. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési – oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
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Az iskolai diákközgyűlés 

1. Tanévenként legalább három alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért a tagintézmény – vezető a felelős. 

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden 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 a 

tagintézmény - vezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről. 

5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezheti. 

 

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. 

 

 

 

3.9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

 

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 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, és 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 két tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

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

szabályok szerint kell megszervezni. 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei - osztályozó vizsga esetén 

a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, - javítóvizsga esetén, a tanév végén 

(bizonyítványosztáskor) tudják meg. 

7. A vizsgákról a szülőket írásban is értesítjük. 

8. A tanulmányok alatti vizsgákon (Kerettanterv tantárgyi követelmény rendszere szerint) az alábbi 

tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük: 

1-4. évfolyam: 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli 

Magyar irodalom írásbeli szóbeli 

Idegen nyelv írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli szóbeli 

Erkölcstan  szóbeli 

Környezetismeret (3.,4. évf.) írásbeli szóbeli 

Ének-zene  szóbeli 

Vizuális kultúra  gyakorlat 

Technika  gyakorlat 

Testnevelés  gyakorlat 

 

5-8. évfolyam: 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli 

Magyar irodalom írásbeli szóbeli 

Idegen nyelvek írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli szóbeli 

Erkölcstan/Hit-és erkölcstan  szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli 

Természetismeret/term.tudomány írásbeli szóbeli 
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Fizika írásbeli szóbeli 

Kémia írásbeli szóbeli 

Biológia írásbeli szóbeli 

Földrajz írásbeli szóbeli 

Ének-zene írásbeli szóbeli 

Hon-és népismeret  szóbeli 

Informatika/Digitális kultúra  szóbeli/gyakorlat 

Technika, életvitel és gyakorlat írásbeli szóbeli 

Rajz-és vizuális kultúra  gyakorlat 

Testnevelés és sport 

Dráma 

 

írásbeli 

gyakorlat 

szóbeli                                              

3.10. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok 
 

20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 21., 22.§ 

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. 

3. 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 tanulószülője, 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. 

4. 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.. 

5. A sorsolás lebonyolításának szabályai: 
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- 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. 

- A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le. 

- A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az 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. 

 

6. 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.  
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4.  A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, FEGYELMEZŐ 
INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 
 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
1. A tanulók jutalmazása 

- 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, 

- tagintézmény- vezető helyettesi dicséret 

- tagintézmény- vezetői igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret 

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

4. Tanév végi jutalmazás 

A tanév során kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink könyvjutalomban, illetve 

nevelőtestületi dicséretben részesülnek. 

- Több éven keresztül kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó és példamutató 

magatartású tanulók részére Kazinczy-emlékplakett + 5000 Ft pénzjutalom adható. 

- Több tanévben kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó és példamutató magatartású 

tanulók részére Kazinczy érem + 5000 Ft pénzjutalom adható. 

6. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók osztályfőnöki, igazgatói dicséretben részesülnek. 

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
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4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásénak elvei 
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, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intés, 

- osztályfőnöki megrovás, 

- tagintézmény- vezető helyettesi figyelmeztetés 

- tagintézmény -vezető helyettesi intés 

- tagintézmény- vezető helyettesi megrovás 

- tagintézmény- vezetői figyelmeztetés, 

- tagintézmény -vezetői intés, 

- tagintézmény -vezetői 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 kártérítésre kötelezhető. 

A kártérítés pontos mértékét a körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat 

véleményének 

figyelembe vételével –a tagintézmény vezetője határozza meg. 
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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. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
5.1. 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, a diákönkormányzathoz.); 

- érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított 

tizenöt napon belül 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 tanórán kívüli foglalkozásokra.); 

- választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében.); 

- kezdeményezési jog (A tanuló 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 – 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.); 

- nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a nyilvánosságot.); 

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

 

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

keresztül gyakorolhatják. 
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5.1.1 A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása 
(Lásd fentebb, DÖK) 

5.1.3. A tanuló és kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai 
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról a 

tagintézmény-vezető és az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják. 

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

szóban az üzenő füzetben és az elektronikus naplóban írásban tájékoztatják. 

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

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselőik útján – a tagintézmény vezetőjéhez, 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 vezetőségével, nevelőivel, a 

nevelőtestülettel. 

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

tagintézmény vezetője: 

➢ a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén, 

➢ az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, az osztályfőnökök: 

➢ az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztathatják, szóban: 

-  egyéni megbeszéléseken 

-  a családlátogatásokon 

- a szülői értekezleteken 

- a nevelők fogadó óráin 

- a nyílt tanítási napokon 

- a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken 

- írásban, elektronikus naplóban 

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 vezetőségéhez, az adott ügyben érintett 

tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőivel. 
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5.1.4. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 
1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. 

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

számítógép 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 napló mellett a szülőkkel nyomtatott 

formában is közli. 

5. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek. 

6. A 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 más 

internet címen keresztül érhető el. 

Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, üzenetek 

küldésére is használhatják. 

 

5.2. A tanulók kötelességei 
 

5.2.1. A tanulók kötelességei, az iskola által elvárt viselkedés szabályai  
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy 

- betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit, 

- tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársainak emberi méltóságát, 

- senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, 

-  senkivel  szemben  ne  legyenek  agresszívek,  senkit  ne  bántalmazzanak,  ne verekedjenek, 

- törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az 

iskolában dolgozó más felnőttekkel, 

- viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, 

- legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudók, előzékenyek, 

- köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett 

formában 

- tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait, 

- becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát, 

- igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 
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- személyiségeit és hagyományait, 

- ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola 

hagyományainak ápolásában, 

- óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit, 

- vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen, 

- legyenek nyitottak, érdeklődők, 

- iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget, 

- vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein, 

- működjenek együtt társaikkal, 

- fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, 

- az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban, 

- az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják, 

- az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el, 

- távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják, 

- a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal, 

- az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, 

- írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el, 

- segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában, 

- értesítő könyvüket (ellenőrzőjüket) minden nap hozzák magukkal, érdemjegyeiket abban 

naprakészen vezessék, szüleiknek minden nap adják át láttamozásra, 

- védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, 

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

- az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek meg : 

kerüljék a feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk festését, 

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

sötét nadrág vagy szoknya, kazinczys nyakkendő) jelenjenek meg, 

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

- tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését 

szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek, 

- az intézménybe egészségre ártalmas szereket (energiaitalt, dohányárut, szeszesitalt, drogot) 

hozni és fogyasztani nem lehet; 

- az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda az 

osztályfőnöknek vagy az ügyeletes nevelőnek, 

- ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere). 
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5.2.2. 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. 

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

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével rendkívüli esetben hozhatnak, melyekért 

felelősséget az intézmény nem vállal. 

3. A mobiltelefonokat tanítási órákon kikapcsolt állapotban kell elhelyezni a tanuló táskájában. Az 

óraközi szünetekben csak tanári engedéllyel használható az eszköz. Tanórán indokolt esetben 

szaktanár engedélyével használható. Engedély nélküli használat esetén telefonját az 

osztályfőnökétől kapja vissza. Háromszori engedély nélküli használat esetén a tagintézmény-

vezető, vagy tagintézményvezető-helyettes a szülőnek adja vissza a tanuló telefonját. A tanuló 

mobiltelefonjával kép-, hang-és videófelvételt nem készíthet, illetve különböző közösségi 

felületeken sem posztolhat. 

4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem 

szükséges dolgot, a behozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett 

kárért az iskola nem tud felelősséget vállalni. 

5. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő engedélyével járhatnak. 

6. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tárolni. 

7. Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és 

vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, dohány, elektromos cigaretta, szeszes ital, egyéb élvezeti 

szerek, energiaital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek.  



27 

 

6.AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK 
E fejezetet a házirend 1. sz. mellékletében foglalt iskolai védő, óvó előírásokkal összhangban 

kell értelmezni és alkalmazni. 

 

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori 

sajátosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítésében a 

nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételek biztosításában. 

Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges 

táplálkozás, a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

Az osztálytanítók és a szaktanárok a foglalkozásaikon, valamint a tanulókkal való kötetlen 

programokon az egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak. 

A tanórai és az egyéb foglalkozások megszervezésénél ügyelni kell arra, hogy az étkezések és 

a tanulói munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést 

követően legalább 30 perc után szabad csak elkezdeni. 

A napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén a 6. és 7. óra közötti szünetet (udvari szünet) a 

tanulók a pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés 

keretében töltik el. A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez 

való hozzáférést és a sportlétesítmények használatát. 

Az iskolában, valamint az iskola épületén kívüli, tanulók számára rendezett programokon tilos 

a népegészségügyi termékadó hatálya alá tartozó szörpök, sűrítmények, koncentrátumok, 

gyümölcsízek, energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és 

térítésmentes fogyasztásra ajánlása, amelyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített 

sör, illetve alkoholos frissítő ital van. Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját 

a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési program alapján kell tervezni és 

lebonyolítani. 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, 

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. 
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MELLÉKLETEK 
 

1.sz. melléklet: Az iskolai védő, óvó eljárások 
 

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 – az iskolai védőóvó 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. 

- A tanulóknak az értéktárgyaikat (telefon, óra, nyaklánc…) a tanár által kijelölt helyre kell 

tenniük. 

- Étkezni, illetve ételt, italt a tornaterembe bevinni tilos. 

- A foglalkozás ideje alatt a teremben idegenek nem tartózkodhatnak. 

- A tornatermi eszközöket, valamint az épület berendezéseit csak rendeltetésüknek megfelelően 

szabad használni. 
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- A tornatermi eszközök - az esetleges sérülések, balesetek elkerülése miatt - csak a 

foglalkozásvezető irányításával használhatóak. 

- A tornaterem, az öltözők tisztaságára mindenki köteles vigyázni; távozáskor azokat, valamint a 

használt eszközöket rendben kell hátrahagyni. 

- A tornaszerekben, tornateremben, öltözőkben okozott károkat a károkozónak meg kell 

javíttatnia, illetve az okozott kárt meg kell térítenie. 

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

védőnő biztosítja. Az iskolaorvos kiírás szerint, az iskolai védőnő heti két 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 két alkalommal, 

- szemészet: évente egy alkalommal, 

- általános szűrővizsgálat: évente egy alkalommal, 

- a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

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

 

6. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente egy alkalommal, 

illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén. 

Balesetmegelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések 

- Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, első tanítási nap osztályfőnöki 

foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és tűzvédelem legfontosabb 

szabályait. 

- Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét kialakítani, hogy 

senkit ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon balesetet. 

- Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget. 

- Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek. A balesetek elkerülése 

érdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás, ugrókötelezés, 

gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a sporteszközökre mászni tilos. 

- Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcsőházban bármit kidobni 

tilos. 

- Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni. 

- Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével és 

felügyeletével használhatnak. 
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- A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. 

- A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi rendelőbe kell 

kísérni vagy mentőt hívni. 

- A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása esetén 

más érintett pedagógusnak a szülőt tájékoztatni kell. 

- A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. 

2. sz. melléklet: Az iskolához tartozó létesítmények, helyiségek és eszközök 
használati rendje 
 

A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje 

1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

2. A napközi otthonba tanévenként előre – a tanévet megelőző május hónapban –kell jelentkezni. 

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

3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején, szeptember hónapban lehet jelentkezni 

(előzetes igényfelmérés az előző tanév májusában). Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele 

tanév közben is lehetséges. 

4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

5. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben 

előírt maximális csoportlétszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

- akiknek mindkét szülője dolgozik, 

- akik állami gondozottak, 

- akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

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

igazodva – kezdődnek és 16 óráig tartanak. 

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

órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16.00. óráig tart. 

8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

9. A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 

- osztályonként egy-egy tanulmányi felelős, 

- tisztaságfelelős, 

- ebéd /uzsonna-felelős stb. 
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10. A tanulmányi felelősök megbízatása egy tanévre szól. 

- gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, 

- figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét. 

11. A tisztaságfelelősök megbízatása a nevelő által meghatározott ideig szól. 

- felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, 

- ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, - a tanulás végén letörlik a táblát. 

 

 

12. Az ebéd / uzsonna felelősök megbízatása egy hétre szól. Feladatai: 

- ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát, 

- gondoskodnak a csoport uzsonnájáról. 

13. A testnevelés órák alatt az osztálytermekre a csoportbontások, a hittanórák és a fejlesztő 

foglalkozások miatt is szükség van. A tanteremben értékeket ne hagyjanak a gyerekek, és tartsanak 

rendet maguk után.  

 

TANULÓSZOBAI HÁZIREND 

- Minden tanulószobás tanuló a tanulószobára kijelölt teremben tölti a délutáni foglalkozást. 

- Közös ebédelés 

- Levegőzés 

- 14.40-15.45 Csendes tanulás. Közös tanulás, kikérdezés, korrepetálás, ellenőrzés, problémák 

megbeszélése. 

- 15.45-16.00 Uzsonna 

- A tanulószobáról csak igazolással lehet hiányozni. Igazolatlan hiányzás – igazolatlan óra. 

- Az iskola épületét elhagyni tilos! 

- A tanulószobán csak beírt tanuló tartózkodhat. 

- Lehetőleg minden tanuló hozza magával a másnapi tantárgyak tankönyveit (pl. történelem, 

magyar, matematika, biológia, fizika, kémia, földrajz) 

 

A tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások rendje 

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. 
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Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók képességeinek 

fejlesztésére heti két felzárkóztató órát szervezünk. A 8. évfolyamon a továbbtanulás elősegítése 

érdekében, középiskolai előkészítő órát tartunk magyar nyelv és irodalom, valamint matematika 

tantárgyakból. a második félévben pedig a kompetenciamérésre készülünk ezeken a foglalkozásokon.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola vezetése 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 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 (IPR) 

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 képességkibontakoztató 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. 

 

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 tagintézmény- vezetője dönt. 

A számítógépterem használati rendje 

 

1. A számítógépteremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását 

az igazgató engedélyezheti. 
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2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. A terem kulcsát csak a külön listán szereplő személyek 

kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a teremben. A helyiség 

áramtalanításáért a kijelölt személyek a felelősek 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, ( folyamatos fertőtlenítés)  munkavégzés feltételeit meg kell 

őrizni. A rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személyek a felelősek. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan tilos! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan tilos! 

6. A gépterem takarítását csak az arra kioktatott személyek végezhetik. 

7. A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Bármilyen - nem a gépkezeléssel összefüggő- beavatkozást 

csak a rendszergazda és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - 

berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10.A gépteremben elhelyezett jelzőberendezés (betörésjelző) műszaki állapotát folyamatosan figyelni 

kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a működéséért felelős 

megbízottnak. 

11.A számítógépen nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely 

nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 

 

Tilos: 

• a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más 

alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

• mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, 

valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

 

12.Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárokat, 

rendszergazdát. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 

 

 

A tornaterem és az öltözők használati rendje 

 

A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használhatók, 

kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők. 
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A járványügyi készültségi időszakban rossz idő esetén csak egy osztály tartózkodhat a teremben. 

A két öltözőt felváltva használják a tanulók. Egy öltöző fertőtlenítésére így 45 perc adódik. 

 

E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a 

testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a sport szakoktató is értendő. 

 

A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is magukkal hozni. A 

felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, 

amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap.  

Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig 

felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanárnak. 

 

Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos javaslata alapján. 

Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak is kötelessége jelen lenni a testnevelés órákon. A 

testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja azöltözőket, csak ezután 

vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a tanárt. Az öltözőt 

elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják az öltözők ajtaját. 

 

Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra előtti szünetben a 

testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozók rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.  

A fertőtlenítés a takarító személyzet feladata. 

 

A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi előírásokat. Baleset esetén, 

a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

1. Az öltöző tisztaságáért, állapotáért részben az öltözőt használó osztály a felelős. 

2. Az okozott kár költségeit minden esetben a károkozó téríti meg 

3. A kijelölt öltözőfelelősök veszik- és adják át a tiszta öltözőket. Kötelesek az öltöző ajtaját zárni, 

nyitni. 

4. Az öltözőfelelősök az öltözőben tapasztalt rongálást kötelesek jelenteni a testnevelő tanároknak. 

 

5. Jelzőcsengetéskor (vagy ha az előző osztály előbb elkészül, akár hamarabb) következő osztály köteles 

elfoglalni az öltözőt. Becsengetésig fel kell készülni a testnevelés órára. 

6. A Lányok: fehér póló, fekete testnadrág, tornacipő;  Fiúk: sötét/lehetőleg fekete/ rövidnadrág, fehér 

póló, tornacipő 
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7. A levetett ruhákat összehajtva, rendben a padra kell helyezni, illetve a fogasra kell akasztani! Az utcai 

cipőket a pad alatt kell elhelyezni. 

8. Ablakpárkányra, mosdókagylóra ülni, oda ruhákat, cipőt, táskát rakni tilos! 

9.Tízórai szünetben azok a felsős tanulók (kivétel a napközis tanulók), akiknek testnevelés órájuk volt, 

az öltözőben fogyasztják el a tízóraijukat. 

10. Az öltözőben hagyott értéktárgyakért (telefon, óra, ékszer…) az iskola nem vállal felelősséget. 

 

Az ebédlő rendje 

 

1.Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A 

felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok 

megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.  

2. Amennyiben az aktuális járványhelyzet megköveteli, a tanulócsoportok keveredésének elkerülése 

érdekében az ebédlőben lehetőség szerint egy osztályba, tanulócsoportba tartozó tanulók étkezhetnek 

egyszerre.  

 

Ennek megfelelően az ebédeltetés rendje a következő: 

12:00-12.15        1.a                                          

12:00-12:15        1.b                                          

12:15-12:30         2.a                                         

12:15-12:30         2.b                                         

12:30-12.30         3.a                                          

12:20-12:30         3.b                                          

12:45-13:00         4.a                                         

12:45-13:00         4.b      

A felső tagozat órarend szerint az óraközi szünetben vagy a napközi/tanulószoba idején. 

                                     

 

3.Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére.  

  

4. A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be.  

A szociálisan biztosított termékek fogyasztása óraközi szünetekben történik. (pl iskolatej, alma) Étkezni 

csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés 
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befejezése után az asztalokat tisztán kell hagyni. Az ebédlőbe táskát, kabátot nem vihetnek be a tanulók. 

A kabátokat, táskákat az osztálytermi szekrényekben helyezzék el. 

 

 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

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

védőnő biztosítja. Az iskolaorvos kiírás szerint, az iskolai védőnő heti két alkalommal rendel az 

iskolában tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 

3.sz.melléklet: Könyvtárhasználat 
 

Iskolai könyvtár 

 

Az iskolai könyvtár a mindenkori tantárgyfelosztás alapján kiadott könyvtári órák számának 

függvényében tart 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. A tanulók egyéni 

tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. 

4.sz melléklet: Hit-és erkölcstan oktatás 
 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől 

függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és erkölcstanoktatáson való részvétel a tanulók 

számára önkéntes, akik ezt nem igénylik, azok etika órán vesznek részt. A hit- és erkölcstan, illetve az 

erkölcstan tantárgy tanulására tanévenként előre – a tanévet megelőző május 20-ig – kell írásban (a 

szülő jóváhagyásával és aláírásával) jelentkezni. Az osztályfőnökök az összegyűjtött jelentkezési 

lapokat a tagintézmény vezetőjéhez továbbítják. A tanulóknak lehetőségük van fakultatív 

hittanoktatáson részt venniük, melyet a felekezetek oktatói tartanak. 

 

A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a tanulók órarendjéhez igazodva 

5- 6- 7-8-9. órában – 12.00 óra és 17 óra között – szervezik meg. Ettől eltérni csak a tagintézmény – 

vezető beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 
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A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

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

tagintézmény vezetője készíti el. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket 

küldöttjeik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. 

A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja a tagintézmény vezetőjét. 

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

tagintézmény vezetőjéhez. 

4. A házirend tervezetéről a tagintézmény vezetője beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) 

véleményét. 

5. A tagintézmény vezetője a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti 

a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt a tagintézmény vezetője beszerzi az iskolai 

szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

6. A tagintézmény vezetője 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 – a tagintézmény vezetője, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége. 

 

FÜGGELÉK 

 

Jogszabályi háttér 

 

• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

• 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

• 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 

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

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

•  

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének módosított 

házirendjét az iskolai diákönkormányzat a 2022. szeptember 2-án tartott ülésén véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 2. 

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

                   Diákönkormányzat vezetője 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének házirendjét az iskolai 

szülői szervezet a 2022. szeptember 2-án tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 2. 

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

  Szülői Szervezet vezetője 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének módosított házirendjét 

a közalkalmazotti tanács a 2022. szeptember 2-án tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

Nyíregyháza, 2022.szeptember 2. 

…………………………………… 

közalkalmazotti tanács tagja 

 

A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény házirendjét a nevelőtestület 

a 2022. szeptember 2-án tartott ülésén elfogadta. 

Kelt: Nyíregyháza, 2022. szeptember 2.          

                                                                                ……………………………………….. 

                                                                                              tagintézmény-vezető 


