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A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 

 

I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 

 

1.1. A házirend jogszabályi alapdokumentumai 

 

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézményének működéséről 

 

1.2. A házirend célja 

 

A házirend az iskola önálló belső jogforrása. A pedagógiai programmal és a szervezeti és 

működési szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény 

belső működését. Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, 

pedagógusának, alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek 

kötelessége. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok 

gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek 

végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

Célunk minden tanuló számára a társadalomba való beilleszkedéshez és a továbbtanuláshoz 

szükséges szilárd, biztos ismeretek nyújtása, pozitív emberi értékek közvetítése. Ennek 

érdekében tevékenységünk központjában az emberközpontú nevelés, a sokoldalú személyiség- 

és képességfejlesztés áll.  

Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programunkban lefektetett célkitűzéseket és 

értékeket elfogadva végezzék tanulmányi munkájukat, vállaljanak részt az iskola egyéb 

tevékenységeiben, tartsák be az iskola házirendben megfogalmazott szabályait, 

tevékenységükkel erősítsék az osztályuk, az iskola egészének közösségi életét, gazdagítsák az 

iskola hagyományait. Az iskolánk által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tanulóink magatartása, megjelenése, 

beszéde és viselkedése legyen méltó a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola írott és 

íratlan szabályaihoz, normáihoz, jó híréhez. 

Az intézménybe való beiratkozással a tanuló és szülője/gondviselője elfogadja az iskola nevelési 

alapelveit és házirendjét, tiszteletben tartja értékrendjét. 

 

1.3. A házirend hatálya 

 

A házirend vonatkozik a tanulókra és az iskolai élet minden résztvevőjére, így a pedagógusokra, 

az iskolai alkalmazottakra és a szülőkre/gondviselőkre és a tanulók hozzátartozóira.  A házirend 

szabályai az iskolai tevékenységekre és az iskola által szervezett, tanítási időn kívüli szabadidős 

programokra vonatkoznak.  

A tanulók és szüleik/gondviselőik a döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel szemben 15 

napon belül eljárást kezdeményezhetnek. 

 

1.4. A házirend nyilvánossága 

 

A házirend mindenki számára szabadon megtekinthető: 

- az iskola honlapján: www.jozsefattilaiskola.hu 

- az iskola könyvtárában (székhely: Berettyóújfalu, József A. u. 11.) 

- az intézmény vezetőjénél; 

- az iskola tanári szobájában; 

A házirendet az iskolába történő beiratkozáskor elektronikus formában átadjuk a szülőknek. 

 

http://www.jozsefattilaiskola.hu/
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II. A MŰKÖDÉS RENDJE 

 

2.1. Az iskola tanulói munkarendje 

 

- Az iskola épülete tanítási időben 7.00-17.00 h-ig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap 

és egyéb munkaszüneti napokon – az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények és 

foglalkozások kivételével – zárva kell tartani.  

- A szülők az iskolába nem léphetnek be. Kivételek: 

 1. 1. osztálynál szeptember 15-ig 

 2. szülői értekezletek alkalmával 

 3. előre egyeztetett időpontban 

 4. iskolai beiratkozáskor, hivatalos ügyek intézésekor  

- A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások 8.00 órától 16.00 óráig tartanak. 

- A tanítási órákon/foglalkozásokon kívül a tanulóknak ügyeletet biztosítunk.  

- Az ügyeleti rendszer biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti, közötti és utáni felügyeletét. 

Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az 

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

- Az iskola épületét tanulóink sem lyukas órában, sem szünetekben nem hagyhatják el! 

Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása az osztályfőnök vagy az iskola valamelyik 

vezetőjének engedélyével történhet. Azok a tanulóink, akiknek lyukas órája van az ügyeletet 

vezető nevelővel kötelesek tartózkodni. 

 

2.2. Tanítási rend, csengetési rend 

 

- A tanítási órák és a foglalkozások rendje: 
1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 8. óra 9. óra 

8.00-

8.45 

8.55-

9.40 

10.00-

10.45  

10.55-

11.40 

11.50-

12.35 

12.40-

13.25 

13.30-

14.15 

14.20- 

15.05 

15.15-

16.00 

 

- Az óra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint az óra vége előtt 5 perccel jelzőcsengetés 

hangzik el.  

- A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 15 perccel az első órájuk megkezdése 

előtt történjen meg. 

- Becsengetés, illetve 7.45 h után tanulóink kötelesek a tanteremben tartózkodni és ott 

fegyelmezetten várni a pedagógust. A lezárt termek esetén a terem előtt várakozzanak! 

- Az óraközi szüneteket a tanulók lehetőség szerint az iskola udvarán töltik, kivéve, ha ezt az 

időjárás nem teszi lehetővé. A nagyszünet (9.40-10.00h) első 10 percét a tanulók kötelesek a 

tanteremben vagy az iskolai menza épületében tölteni, melynek során megtízóraiznak. 

Szünetben ügyelnek saját és társaik testi épségére. Ha rendbontás vagy baleset szemtanúi, azt 

rögtön jelzik egy pedagógusnak. 

- Az egész napos iskolai rendben tanuló 1-2. évfolyamon a tanórai és a tanórán kívüli 

foglalkozások váltakoznak. Az itt tanuló diákok 16.00 h után távozhatnak az iskolából. 

- A 3-8. évfolyamon a tanórai foglalkozásokat 16.00 h-ig tanórán kívüli foglalkozások követik, 

mely alól a szülő az E-naplón keresztül írásban kérheti gyermeke felmentését. Ennek 

engedélyezéséről az iskola igazgatója határozatot hoz. (2011. évi CXC tv. a nemzeti 

köznevelésről 46. § (1) ) 

- Abban az esetben, ha a tanítás hamarabb fejeződik be, vagy egy program miatt a gyermekek 

később mennek haza az iskolából, az osztályfőnökök ezt legalább 2 nappal korábban írásban  

jelzik az elektronikus napló által. A tanítás korábban történő befejezése esetén az iskola 17.00 h-

ig ügyeletet biztosít szülői kérésre. Tanítás nélküli munkanapokon 8-16 óráig biztosítunk 

felügyeletet, szülői igény esetén. 
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- Amennyiben a szülő a napközi otthonos foglalkozásról, vagy tanulószobáról a foglalkozás 

vége előtt szeretné elvinni a gyermeket, jelezze ezt a pedagógusnak! 

- A diákok önállóságra szoktatása érekében a szülők csak indokolt esetben mehetnek be az 

iskolába, a tanterembe.  

 

2.3. Az iskolai étkezés rendje 

 

- Tanulóinknak lehetőségük van menzai szolgáltatásokra (tízórai, ebéd, uzsonna), melyet 

minden tanév elején igényelhetnek az osztályfőnök vagy a Közintézmények Szolgáltató Irodája 

(KÖSZI) felé leadott jelzés segítségével. A menzadíj megfizetése havonta a KÖSZI által jelzett 

helyszínen vagy átutalással történik.  A menza lemondása, a menzadíj fizetése terén az iskola 

nem illetékes. Ez alól csak a tanulócsoportok együttes iskolán kívüli távolléte jelent kivételt, 

amikor a csoport étkezését az iskola lemondja.  

- A tízóraizás a 2. tanórát követő szünetben. Ekkor az alsó tagozatos tanulók a tantermekben, az 

5-8. évfolyamos tanulók a tanteremben, illetve a menzások az ebédlőben étkeznek.  

- Az 1-4. évfolyamon az ebédeltetés pedagóguskísérettel, tanévenként meghatározott rend 

szerint történik. Az 5-8. évfolyam tanulói egyéni órarendjük szerint önállóan ebédelnek tanóráik 

után, ügyelet biztosítása mellett.  

 

2.4. A tanórán kívüli foglalkozások rendje 

 

- Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és 

szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes, melyekre a 

tanulók a szaktanároknál jelentkezhetnek.  

- A tanórán kívüli foglalkozásra jelentkezett tanulók a foglalkozásról csak igazoltan 

maradhatnak távol. 

- Az egyéb foglalkozások között minimum 5 perc szünetet kell tartani. 

- Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel történő egyeztetés után - iskolai 

programokat lehet szervezni tanári felügyelet mellett. Az osztálytermekben tartott 

osztályrendezvények után a tanteremben történő rendrakást – a pedagógus felügyeletével – a 

rendezvényt szervező osztály végzi. 

 

2.4.1. Az iskolai könyvtár  

 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az iskola minden tanulója és pedagógusa igénybe veheti a hét 

minden napján, a könyvtár nyitvatartási idejében. A nyitva tartás rendje megtekinthető a 

tantermekben, a tanári szobában és a könyvtár ajtaján. A könyvtár használati rendjét a szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza. 

 

2.4.2. A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje 

 

- A tanórai foglalkozásokat - 3-4. évfolyamon napközis  

- 5-8. évfolyamon tanulószobai foglalkozás követi.   

- A 3-4. évfolyamon az ebédeltetés pedagóguskísérettel zajlik. Az 5-8. évfolyamos tanulószobás 

tanulók egyéni órarendjük szerint önállóan ebédelnek tanóráik után, ügyelet biztosítása mellett. 

A tanítási idő és az ebéd végeztével a tanulószobán gyülekeznek. 

- A napközis és tanulószobás tanulók - a szülő írásban történő kérése esetén - 16.00 h előtt is 

távozhatnak az iskolából. Ennek engedélyezésére az igazgató határozatot hoz.  
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2.4.3. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat – a tantárgyfelosztás 

adta lehetőségek szerint - a tanulók közül bárki igénybe veheti. Ezek időpontjáról, helyéről és a 

foglalkozásokat vezető tanárok nevéről minden év elején adunk tájékoztatást. 

2.5. Az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek – a tanulók közreműködésével való – 

rendben tartása 

2.5.1. Az iskola berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendje 

 

Az intézmény tanulóinak, pedagógusainak és pedagógiai munkát közvetlenül segítőinek joga, 

hogy az intézmény valamennyi eszközét, helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja 

betartva a baleset- és tűzvédelmi szabályokat.  

Kötelessége minden fent nevezett használónak, hogy az észlelt meghibásodásokat jelezze az 

iskola karbantartójának. 

 

2.5.2. Tantermek használatának szabályai 

 

- Vigyázni kell a tanterem rendjére és tisztaságára! 

- Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a helyükön ülve a pedagógust. 

- A tanteremben található tárgyakra (székek, asztalok, tábla, projektor, interaktív tábla, függöny, 

szekrény, stb.) minden tanuló és pedagógus köteles vigyázni, azok épségének megőrzésére a 

többieket figyelmeztetni. A teremből tárgyakat csak pedagógus engedélyével szabad kivinni! 

- Az egyik helyiségből a másik helyiségbe véglegesen átvitt tárgyat minden dolgozónak jeleznie 

kell a titkárságon a leltár miatt. 

- A tanteremben tilos labdázni! 

- A tanteremben, szünetben – rossz időjárás és tízóraizás kivételével – csak a hetes tartózkodhat! 

- Az utolsó tanítási óra után a tanulók a székeket a padokra teszik, a szemetet a padból kiszedik. 

Ezt követően csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak a teremben!  

- Az intézmény tantermei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja a tanórák és a tanórán 

kívüli foglalkozások rendjét. 

 

2.5.3. A számítógéptermek használati rendje 

 

- A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 

tartózkodhatnak.  

- Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az 

esetlegesen észlelt hibákat. A számítógép eltárolt beállításait (kezdőlap, háttérkép, 

alapértelmezett értékek, automatikusan induló programok) megváltoztatni tilos. 

- A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok 

telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver eszközök 

bevitele tilos. Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait. 

- A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad.  

- A foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. A számítógépterembe 

ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos.  

 

2.5.4. Idegen nyelvi laborok használatának rendje 

 

- Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni az ott lévő eszközöket, és azonnal 

jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat. 
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- A foglalkozások során meg kell őrizni a terem rendjét és tisztaságát, oda ételt, italt bevinni, 

étkezni, inni szigorúan tilos.  

 

2.5.5. A tornaterem/multifunkcionális terem használati rendje 

 

- A tornaterembe a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

- A tanulók kötelesek a felszerelésüket (tornacipő, tornaruha) - az alkalmankénti felmentés 

kivételével - magukkal hozni és abban tornázni.  

- A tornatermi öltözők zárásáról a testnevelést tanítóknak kell gondoskodni, az ott hagyott 

értéktárgyakért, melyek a tanulói jogviszony gyakorlásához nem szükségesek (telefon, tablet, 

ékszer, stb.) felelősség nem illeti, de a felszerelésért (ruházat, iskolaszerek) felelősség terheli. 

- 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.  

- A tanulók az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat.   

- Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Az öltözők és zuhanyzók 

rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek. 

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

Baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

-A foglalkozások során meg kell őrizni a terem rendjét és tisztaságát, oda ételt, italt bevinni, 

étkezni, inni szigorúan tilos.  

- Az intézmény sportlétesítményei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja a tanórák és a 

diáksportkör működését. 

 

2.5.6. A sportpálya/iskolaudvar használatának rendje 

 

Az intézményi sportpályát és az iskolaudvart szabadidős tevékenységre csak pedagógus 

felügyeletével vehetik tanulóink igénybe úgy, hogy a tanórák rendjét ne zavarják.  

Az iskolai udvar parkosított területének védelme valamennyi tanuló kötelessége. 

 

2.5.7. Az ebédlő használatának rendje 

 

- A konyhába kizárólag a konyhai dolgozók léphetnek be! 

- A tanulóknak az ebédlőben csak kísérő pedagógus vagy ügyeletes jelenlétében lehet 

tartózkodni! 

- Étkezés előtt kötelező a kézmosás! 

- Az első osztályos tanulókat a konyhai dolgozók kiszolgálják. A többi tanuló önkiszolgáló 

rendszerben étkezik, maguk után a tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyre vissza kell 

vinniük! 

- A tanulóknak az ebédlőben be kell tartaniuk a kulturált étkezés szabályait! Vigyázniuk kell a 

tisztaságra és a rendre! 

 

III. A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

 

3.1. Az iskola biztonságos működéséhez kapcsolódó szabályok, a mobiltelefon és egyéb 

digitális eszközök iskolai használatának rendje 

 

- Pénzt és a tanulói kötelességek teljesítéséhez nem szükséges értéktárgyat minden tanuló és 

alkalmazott csak saját felelősségére hozhat az iskolába, melyért a nevelési-oktatási intézmény 
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nem vállal kártérítési felelősséget. Szükség esetén azokat tanulók esetén az osztályfőnök, 

munkavállalók esetén a titkárság megőrzésre átveszi. Az iskola felelősséget csak a megőrzésre 

leadott tárgyak esetében vállal.  

- A tanuló 7.45 h-kor az „okos eszközt” (mobiltelefon, tablet, stb) és bármilyen más, a tanítás - 

tanulás megzavarására alkalmas eszközt ki kell, hogy kapcsolja. Az „okos eszköz” csak a 

szaktanár engedélyével, tanulási célra kapcsolható be, amit a tanóra végén a szaktanárnak ki kell 

kapcsoltatnia. Illetve csak pedagógus engedélyével vagy az iskolából való távozásakor szabad 

bekapcsolni. Ha a tiltás ellenére a tanuló ezen eszköze bekapcsolt állapotban van, akkor azt a 

pedagógus elveheti és az iskola titkárságán elhelyezi. Az iskola haladéktalanul értesíti a tanuló 

szülőjét/gondviselőjét, hogy az elvett tárgyat hol veheti át. Ez a szabályozás az iskolához 

kapcsolódó rendezvényekre is érvényes. A készülék elvételét fegyelmező intézkedés követi a 

fokozatosság elve alapján. 

- Az iskolába tilos behozni minden olyan dolgot, amely a tanóra és foglalkozások rendjének 

megzavarására, személyiségi jogok megsértésére alkalmas, illetve a többi diákot tanuláshoz való 

jogában sérti vagy az egészségre, a testi épségre nézve veszélyt hordoz magában! Így 

elektromos cigarettát sem hozhat az iskolába a tanuló. A pedagógus ezeket elveheti és az iskola 

titkárságán elhelyezi, majd az iskola haladéktalanul értesíti a tanuló szülőjét/gondviselőjét, hogy 

az elvett tárgyat hol és mikor veheti át.  

- Amennyiben a tanuló kerékpárral érkezik az iskolába, a kerékpárt az iskola területén csak tolni 

lehet, és azt az udvar kijelölt részén lezárva kell tárolni. 

- A tanulók, a más tulajdonában lévő kerékpárokhoz nem nyúlhatnak, károkozáskor anyagi 

kártérítéssel tartoznak. 

- A tanári szobában tanuló csak pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhat. 

- Az iskola területén és 5 méteres körzetében dohányozni tilos!  

- Az épületben történő dohányzás vagy tűzgyújtó eszköz alkalmazása a riasztórendszer 

bekapcsolását és a tűzoltóság - esetleg indokolatlan - kivonulását vonhatja maga után. Ebben az 

esetben a kiskorú tanuló szülőjét/gondviselőjét kártérítési felelősség terheli. 

- Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben az iskolának kárt okoz, 

a Ptk. szabályai szerint kell a felelősséget viselnie. 

- A tanulóknak az iskolában és a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken tilos az energiaital, a dohányáru, a szeszes ital és a kábítószer birtoklása  

és/vagy fogyasztása és a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, 

szúró- és vágóeszközök, gyufa, hántolatlan mag, kártya, gyúlékony vegyszer, robbanószerek. 

- Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, az Új Ptk. (2013. évi V. Tv. 6:544. §) szabályai szerint 

kell helytállnia.  

 

A kártérítés mértéke nem haladhatja meg: 

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) - a károkozás napján 

érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát, 

b) szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb 

munkabér - a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét. 

A kártérítés jogalapja vonatkozásában a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv 

vétőképtelen személyek károkozására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

- Alsó tagozatban a szülőnek/gondviselőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy 

akadályoztatása esetén a gyermekét ki jogosult hazavinni az iskolából.  

- Az 1-4. évfolyamon a tanulók csak abban az esetben mehetnek egyedül haza vagy egyéb, nem 

az iskola által szervezett foglalkozásra, ha azt a szülő/gondviselő írásban kéri. 

- A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozóan az intézmény 

szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított 

elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben. 
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3.2. Védő, óvó előírások 

 

3.2.1. Tűz- és balesetvédelem 

 

- Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Ekkor a 

tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal 

együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat az életkoruknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően ismertetjük. Az ismertetés tényét az e-naplóba, az első osztályfőnöki 

óra anyagaként dokumentáljuk. 

- Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fennállnak (technika, testnevelés, 

fizika, kémia, számítástechnika), a pedagógus köteles az első órán a tanulókat tájékoztatni a 

szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.  

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

és felügyeletével használhatnak. 

- A pedagógiai programhoz kapcsolódó, de iskolán kívüli rendezvények esetén szintén 

balesetvédelmi oktatást kapnak tanulóink, melyet aláírásukkal igazolnak. 

- A menekülési útvonal az iskola minden helyiségében jól látható helyen ki van függesztve. 

- Minden tanévben részt vesznek diákjaink tűzvédelmi riadó gyakorlatában. 

 

3.2.2. Teendők baleset esetén 

 

- 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 és az intézményvezetőt tájékoztatni kell. 

- A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni. 

 

3.2.3. A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, 

megszervezésükkel kapcsolatos eljárás 

 

- A rendszeres egészségügyi felügyelet és szűrés éves munkaterv alapján az iskolaorvos és 

védőnők segítségével történik az SZMSZ-ben leírtak alapján. 

- Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-, 

hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások 

megszervezése különböző korcsoportok számára.  

- A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

- A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést 

kapnak. 

- A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati 

rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt, 

valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja. 

- A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés 

foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező. 

 

3.2.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetősége 

 

-A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

látja el. Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a 

fejlesztő pedagógus is bekapcsolódik a problémák megoldásába. 
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- Kapcsolatot tart a gyermekek védelme érdekében a különféle szervezetekkel (Pedagógiai 

Program szerint). 

- Elérhetősége 8.00 és 16.00 h között a 402-052-es telefonszámon lehetséges. 

 

3.3. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

 

3.3.1. Igazolt mulasztás 

 

- A szülőnek/gondviselőnek a hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét vagy 

az iskola titkárságát! A tanuló indokolt késése esetén szintén értesítési kötelessége van. 

- A tanulók hiányzásukat/késésüket a hiányzás utolsó napjától számított egy héten belül 

kötelesek igazolni. 

- Az orvosi igazolást a felső tagozatos diákoknál az egyik szülőnek/gondviselőnek alá kell írnia! 

Igazolásra a kórházi zárójelentés is alkalmas. 

- A tanuló mulasztása igazolt, ha hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek 

teljesítésére maradt távol és ezt igazolja. 

- A szülő/gondviselő egy tanévben legföljebb 3 tanítási napot igazolhat.  

- A 3 napot meghaladó, nem betegség miatti hiányzáshoz igazgatói engedély szükséges. Ehhez a 

szülőnek kérelmet kell írnia.  

- A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület) függetlenül az utazás időtartamától 

az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal. 

- Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében foglaltak 

szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról történő 

távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal esik azonos 

megítélés alá. 

- A tanítási napról való hiányzás mellett a hiányzást igazolni kell azon tanításmentes munkanap 

esetén, melynek során az éves munkaterv szerint a tanulók számára az iskola programot szervez 

(pl. sportnap, adventi nap, DÖK - nap, témanap, gyermeknap, osztálykirándulás). 

 

3.3.2. Igazolatlan mulasztás 

 

Igazolatlannak tekintendő az a mulasztás: 

- amit a tanuló a hiányzás utolsó napjától számított egy héten belül nem igazol, 

- a szülő/gondviselő nem jelentette be a hiányzást vagy az osztályfőnök megítélése szerint 

a tanuló hiányzása nem indokolt. 

 

Igazolatlan óra késés miatt: 

Ha a tanuló késik, a késés időtartamát - percnyi pontossággal – az órát tartó pedagógus a e-

naplóban rögzíti. A késő tanuló az óráról nem zárható ki. Ha a tanuló késéseinek időtartama 

eléri a 45 percet, a legutolsó késés óráját igazolatlannak tekintjük. 

 

Teendők igazolatlan hiányzás esetén: 

- Első igazolatlan mulasztás: a szülő értesítése a mulasztásról és következményeiről. 

- 10 igazolatlan óra: a szülő, a Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése. 

- 30 igazolatlan óra: az általános szabálysértési hatóság (Kormányhivatal) és Gyermekjóléti 

Szolgálat értesítése. A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. 

- 50 igazolatlan óra: a Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály és a Gyámhivatal 

értesítése (amely fél évre megvonja a családi pótlékot, és kezdeményezheti a tanuló védelembe 

vételét). 
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Mulasztások következményei: 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazoltan a mulasztása együttesen  

- 250 órát vagy 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye a 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület akkor 

tagadhatja meg az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló igazolatlan hiányzásainak száma 

meghaladja a 20 tanórát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségeinek. 

- Az osztályozó vizsga követelményeit az intézmény honlapja tartalmazza. 

- Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja.  

- Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végén meghaladja a meghatározott 

mértéket, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

- Megszűnik a tanulói jogviszonya (a tanköteles kivételével) annak, aki harminc óránál többet 

mulasztott igazolatlanul, ha az iskola (osztályfőnök) legalább két alkalommal írásban 

tájékoztatta a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeiről. 

 

3.3.3. Engedélyezett hiányzások 

 

Verseny esetén: 

- Ha a tanuló az iskola által szervezett vagy engedélyezett versenyen, rendezvényen vesz részt, 

hiányzása nem számít mulasztásnak.  

- A verseny napján történő hiányzást a e-naplóba rögzíteni kell, és igazoltnak kell tekinteni. 

- Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – 1, országos versenyek előtt 2 

tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és az igazgató ezt indokoltnak látja.  

- Iskolai, városi megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott időpontban 

mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az osztályfőnököt és az érintett 

szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről. 

 

Nyolcadik osztályosok továbbtanulása esetén: 

- A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon vagy pályaorientációs 

rendezvényen egy tanuló legföljebb 3 napon vehet részt. A középfokú oktatási intézmény nyílt 

napjai közül tanulóink csak az egyik – közösen meghatározott - nyílt napon vehetnek részt. Ettől 

csak igen indokolt esetben lehet eltérni az osztályfőnök javaslata és az igazgató döntése alapján. 

A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a e-naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell 

venni az összesítésnél. A hiányzást a szülőnek jeleznie kell! 

- A középfokú oktatási intézményben szervezett vizsga napja(i). Ezt a szülőnek az E-naplóba be 

kell jegyeznie! 

 

Osztálykirándulások szorgalmi időben 

- Sikeres pályázat esetén alsó tagozatban 3, felső tagozatban 5 egybefüggő napon lehetnek az 

osztályok igazoltan távol.    
- Ettől eltérően az éves munkatervben rögzítetten csak 1 tanításmentes munkanapot vehetnek 

igazoltan igénybe az osztályok osztálykirándulás céljából 

- Az a tanuló, aki az osztálykiránduláson nem vesz részt iskolába kell jönnie vagy hiányzását 

igazolnia kell. 

 

3.4. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

 

A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában előírtak alapján 

szervez, az iskola minden tanulójának részt kell vennie. A tanulónak csak rendkívül indokolt – 

orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható szülői kérésen alapuló – esetben lehet 
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megengedni azt, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az iskola más tanórai foglalkozásán 

vegyen részt. A szülő kérésére (pl. egészségügyi ok) az osztályfőnök adhat felmentést a 

részvételi kötelezettség alól. A felmentés megadásáról a szülőt értesíteni kell. 

Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, ha az 

osztály tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az igazgató 

engedélyezi. 

A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt 

áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból 

eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi. 

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető 

tanárnak. 

 

3.5. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

 

- Az iskola Pedagógiai Programja nem tartalmaz olyan foglalkozásokat, amelyeket térítési díj 

ellenében biztosít tanulói számára. 

- Az osztálykirándulások megszervezésére csak akkor kerülhet sor, ha a szülők írásban vállalják 

annak költségeit. 

- Az étkezési térítési díj fizetését az iskolától független KÖSZI (Közintézmények Szolgáltató 

Irodája) szervezi meg a tanév elején a tankönyvosztáskor és ezt követően minden hónapban. 

 

3.6. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

 

3.6.1. Intézményi étkezés támogatása: 

 

A szociális támogatás az intézményi étkezés terén megilletheti a rászoruló tanulót, amennyiben 

azt a jogszabályi kitételeknek megfelelő igazolásokkal bizonyítja. 

 

3.6.2. A tankönyvtámogatás és tankönyvellátás elve, az elosztás rendje: 

 

Alanyi jogon járó tankönyvtámogatás: 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományából biztosítjuk. 

Amennyiben az iskolába a tankönyvrendelési időszakon kívül érkezik tanuló, az adott tanévre, 

az esetlegesen hiányzó tankönyveit a könyvtári állományból biztosítjuk.  

 

Pedagógus-kézikönyvek igénybe vételének rendje: 

A pedagógus-kézikönyvek a könyvtárból való kölcsönzés útján legtovább 1 tanévre kerülnek 

biztosításra az iskola pedagógusai számára. 

 

3.6.3. Szociális ösztöndíjak, pályázatok: 

 

A szociális ösztöndíjak, illetve pályázatok esetén előnyt élvez az a tanuló, aki a feltételekben 

leírt dokumentumokat határidőre benyújtja, és akinek magatartási és tanulmányi munkája 

megfelelő. 
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3.7. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása.  

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, 

és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.  

 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 

felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben 

kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a 

tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés 

nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből 

következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi területekre tér ki:  

 A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők. 

 A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: igazgató, tankönyvfelelős, könyvtáros, 

munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvkölcsönzés az iskola minden 

tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. A tankönyvrendelést – a 

munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős 

készíti el.  

Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az 

ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.  

Az ingyenes  tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola 

igazgatója gondoskodik.  

Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.  

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó 

tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a 

könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, 

megrongálja, a nagykorú tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó 

értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a 

tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott 

tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv 

értékét megfizetni.  

 

3.8. A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításával kapcsolatos eljárás 

 

Az iskolánk pedagógiai programjában megtalálható helyi tanterv óratervi táblájában szerepel, 

hogy a választható órakeret terhére milyen tantárgyakat tanulnak iskolánk diákjai. Az 

intézményi óratervet minden tanuló szülője a beiratkozás előtt megismeri.  

Az intézményvezető lehetőséget biztosít a szülők és a hitoktatók találkozására. 

Az intézményi óraterv a tanulmányok során a következő választási lehetőséget kínálja a diákok 

számára: 

- Idegen nyelv megválasztása angol és német nyelv tanulása terén lehetséges. A választás 

időpontja a második tanév vége. A csoportba sorolásról a szülői igények mérlegelésével az 

intézményvezető dönt. 

- Etika vagy hit- és erkölcstan tantárgy választása a jogszabály szerint beiratkozáskor történik, 

majd tanévenként a 14. életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a 14. életévét betöltött 

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

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az 
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időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és 

erkölcstan vagy a kötelező etika órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A 

tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi 

egyházakkal egyeztetve – heti egy alkalommal – biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 

 

3.9. A témazárók egységes értékelése  
 

Alsó tagozatban: 

- 100%-90% 5 Kiváló munka   

-   89%-78% 4 Jó munka   

-   77%-56% 3 Megfelelő munka    

-   55%-41% 2 Gyenge munka  

-   40%-0% 1 Nem felelt meg   

Felső tagozatban: 

- 100%-90% 5 

-   89%-75% 4  

-   74%-50% 3  

-   49%-30% 2  

  29%- 0% 1 

 

3.10. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és 

határideje 

 

3.10.1. Az osztályozó vizsga követelményei 

 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 

alkotják. Iskolánkban a magasabb évfolyamba lépésnek a kerettantervben meghatározott 

tantárgyra, műveltségi területre vonatkozó minimum szint az elsődleges feltétele. A vizsgák 

témaköreit a szaktanárok minden év október 30-ig határozzák meg és teszik nyilvánossá az 

iskola honlapján. 

 

3.10.2. A tanulmányok alatti vizsga időpontja 

 

A tanulmányok alatti vizsgák (javító-, osztályozó-, különbözeti és pótló vizsga) tervezett 

időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója 

határozza meg a jogszabály adta keretek között, majd hirdetmény formájában a tanulói 

tájékoztatás fórumain, osztályfőnökök útján, illetve egyéni munkarend szerint tanulók esetén 

levélben a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven 

nappal.  

 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak 

megállapításához a házirend 3.3.2. alfejezetében felsorolt esetekben, vagy ha a tanórai 

foglalkozások alól felmentették (egyéni munkarend szerint tanuló). 
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3.11. Átvétel más oktatási intézményből 
 

A tanuló átvételét a szülő kérelmezheti az iskola igazgatójánál. A kérelemhez az iskolába be kell 

mutatni a tanulóra vonatkozó következő dokumentumokat: 

- lakcímkártya, 

- egészségügyi kiskönyv, 

- TAJ-kártya 

- adókártya, 

- ha egyedül neveli a tanulót a szülő, akkor a bírósági végzés a felügyeleti jogról, 

- szakértői vélemény (ha van). 

 

Az elbírálásban részt vesz: 

- iskolavezetés; jogszabály előírta esetben a fenntartó 

 

Az átvétel elbírálásának szempontjai: 

- a gyermek az iskola körzetébe költözik, 

- a befogadó osztály létszáma nem haladja meg a törvényi előírásokat, 

- a tanulmányi előzmények megfelelnek az iskolában folyó oktatásnak, 

- eltérő tanulmányi előzmények esetén vállalja az előírt különbözeti vizsga letételét a 

Pedagógiai Programban szabályozottaknak megfelelően. 

 

A döntésről a szülő értesítést kap. 

 

3.12. Az iskolai diákönkormányzat 

 

• A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

• Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályonként megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzat vezetősége irányítja.  

• A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti, aki a 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt 

kikéri az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.  

Az iskolai diákközgyűlés 

• Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

• A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. 

• Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

• A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az 

iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

 

IV.  A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ÉS FEGYELMEZÉSÉNEK ELVEI 

ÉS FORMÁI  

 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

4.1.1.  A jutalmazás szempontjai: 

- kiemelkedő tanulmányi eredmény  

- példamutató magatartás  

- kimagasló közösségi és kulturális tevékenység  
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- tanulmányi versenyen, vetélkedőn, sportversenyen való kiemelkedő teljesítmény  

- hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez 

 

 4.1.2. A tanulók jutalmazására javaslatot tesznek: 

- osztályfőnök 

- osztályt tanító pedagógus 

- vezetőség 

- diákönkormányzat  

 

 4.1.3. Jutalmazás formái:  

• József Attila Általános Iskola Emlékérem: 

Az a ballagó tanuló részesülhet benne, aki több éves munkájával hozzájárult az iskola jó 

hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez. 

A díj elnyerésének kritériumai:  

① Az iskolai évek alatt elért kiváló tanulmányi eredmény. Több tantárgyi dicsérettel 

rendelkezik felső tagozatosként. 

② Az iskolai élet különböző területein (tantárgyi és sportverseny, művészeti 

tevékenység) való kimagasló eredmény elérése. 

③ A közösségért tett nemes feladatvállalás.  

④ Az iskolában töltött évek alatt kitartó szorgalom és példamutató magaviselet 

tanúsítása.  

• nevelőtestületi dicséret  

A tanév végi osztályzáskor az a példamutató magaviseletű tanuló, aki  

- 1-4. évfolyamon legalább 5 tantárgyi dicséretet, 

- 5-8. évfolyamon magas szintű versenyeredményt és több tantárgyi dicséretet ér el 

nevelőtestületi dicséretre terjeszthető fel.  

• igazgatói dicséret:  

- az iskola által benevezett, nem felmenő rendszerű városi 1. helyezésért; arany 

minősítésért 

- a körzeti vagy térségi versenyen elért 1-3. helyezésért; arany minősítésért 

- a megyei vagy regionális versenyen elért 1-6. helyezésért; arany minősítésért 

- az országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért 1-15. helyezésért, illetve a  

nem tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezésért; arany és ezüst minősítésért 

- három osztályfőnöki dicséretet követően igazgatói dicséret következik. 

• osztályfőnöki dicséret  

• szaktanári dicséret 

 

Az évközi versenyeken elért eredményekért kapott dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő 

tudomására kell hozni, illetve az e-naplóba be kell jegyezni. 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató 

magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló 

bizonyítványába be kell jegyezni. 

 

Az a tanuló, aki kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a 

tanévzáró vagy nyolcadikos tanuló esetén a ballagási ünnepélyen vehet át. 
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4.2. A fegyelmező intézkedések formái, fokozatai és alkalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit folyamatosan nem 

teljesíti vagy a házirend előírásait megszegi, fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. 

 

4.2.1. A fegyelmező intézkedések formái (fokozatai) 

 

 nevelői (osztálytanítói) figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 nevelőtestületi figyelmeztetés; 

 fegyelmi tárgyalás 3 fős fegyelmi bizottság létrehozásával. 

 

4.2.2. A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei 

 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tett - arányos büntetés, a fokozatosság elve és a 

nevelő célzat érvényesül. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:  

 durva verbális agresszió;  

 a másik tanuló testi és lelki bántalmazása;  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása;  

 a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

 

4.3. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, tanuló részéről az iskola 

alkalmazottai ellen irányuló közösségellenes/fenyegető cselekmény – eljárásrend 

 

Az a közösségellenes cselekmény vagy fenyegetés, ha a közösségi együttélés szabályaival 

alapvetően ellentétes magatartást tanúsít a tanuló. Ha ez büntetőjogi felelősség hatálya alá 

tartozik, akkor azonnal be kell nyújtani a hatósági bejelentést. Ha fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik, a fegyelmi eljárást nyolc napon belül meg kell indítani.  

Ha nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a 

cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a 

tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit/gondviselőjét.  

 A vizsgálat lefolytatására három fős bizottság kerül létrehozásra.  

 A bizottság: 

- vizsgálja, hogy a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást/fenyegetést?  

- megállapítja, hogy a cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e 

vagy sem.   

- figyelembe veszi, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskola- vagy 

osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatását.  

A vizsgálatnak és az intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a 

közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő 

motivációját kell szolgálniuk. 

 



 

20 

4.4. A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelési szempontjai 

 

A magatartás és a szorgalom értékelése havonta történik. 

 
4.4.1. A tanuló magatartásának értékelési szempontjai 

 Példás: A Házirendet maradéktalanul betartja. Szívesen vállal önálló feladatot az osztály és az 

iskola közösségéért. Kezdeményező. Hetesi munkájának maradéktalanul eleget tesz. Az iskola 

szabadidős rendezvényein megfelelő magatartást tanúsít. Társaival, nevelőivel a felnőttekkel 

szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik. Óvja és védi az iskola felszerelését, a 

környezetét. 

 Jó: A Házirendet betartja. Hetesi és ügyeletesi munkájának nagyrészt eleget tesz. Feladatait a tőle 

elvárható módon teljesíti. Feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti. 

Nincs írásbeli intője vagy megrovása csak esetleg egy szaktanári figyelmeztetése. Ha több 

tantárgyból bukik, akkor a munkához való hozzáállása miatt a magatartása nem lehet a „jó” 

rendűnél jobb.  

 Változó: A Házirend szabályait nem minden esetben tartja be. Tanórán kívül magatartása 

kifogásolható. Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva. A közösség, az 

iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik. Osztályfőnöki figyelmeztetése van. 

 Rossz: Nem tartja be a Házirendet. Sorozatosan kárt okoz. Önző, társait bántalmazza. Az 

osztályközösséget bomlasztja. Környezetét szándékosan rongálja. 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. 

Ezen problémák halmozott vagy ismétlődő megléte esetén az iskola kezdeményezi a megfelelő 

gyermekvédelmi szerveknél való eljárást. 

 

4.4.2. A szorgalom értékelésének szempontjai  
 

 Példás: Tanulmányi munkája kifogástalan, önállóan vállal szorgalmi, szakköri stb. feladatokat, 

aktívan részt vesz az iskola tanórán kívüli programjain. Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Jó: Tanulmányi munkája saját képességeihez mérten jó. Munkája pontos, precíz. A tanórákon 

többnyire aktív. Önállóan nem vállal feladatot, de a rábízottakat gondosan elvégzi. 

 Változó: Munkájában csak időnként mutat igyekezetet, kötelességeit csak sokszori 

figyelmeztetésre teljesíti, házi feladatát esetenként nem készíti el. Érdemjegyeit, osztályzatait több 

tárgyból is lerontja. 

 Hanyag: Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. Felszerelése hiányos, 

rendetlen.  A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül.  
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V. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

A tanulói jogviszonyon alapuló jogait és kötelességeit a tanuló a beíratás napjától kezdve 

gyakorolja.  

 

5.1. A tanuló jogai és a diákkörök létrehozása 

 

- a felkészítését szolgáló helyiségeket és felszereléseket használja tanítási időben, tanórán kívüli 

foglalkozások során az iskola nyitva tartási ideje alatt. 

- a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, 

tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e 

törvényben meghatározott, a tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt 

kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre, 

- joga, hogy 3-8. évfolyamokon - szülői kérésre - mentesüljön a 16.00 h-ig szóló 

benntartózkodás alól, 

- válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül. 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 

- hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

- részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen 

iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, 

az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről (az iskola által szervezett 

fórumokon); továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, 

valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, 

pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon 

belül érdemi választ kapjon, 

- vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, 

feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, 

és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, 

- jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá 

igénybe vegye a nyilvánosságot, 

- személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

- kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

- kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt adjon 

számot tudásáról,  

- kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, választó és választható legyen a 

diákképviseletbe, 

- a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, 

- kérelmére, indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű 

támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll, 

- az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, 

ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el; 

- egy tanévben tantárgyanként 2 felelésmentes órát kérni, kivéve, a heti 1-1,5 órás tantárgyak, 

amelyekből évi 1 felelésmentes óra kérhető. Felelésmentes óra április 30-ig kérhető, ez az előre 

bejelentett dolgozatokra, témazárókra nem vonatkozik.  

- a témazáró dolgozatot egy héttel a dolgozat előtt be kell jelenteni, és a megírását követően két 

héten belül ki kell javítani. 
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- plusz két felelésmentes órát kérni igazgatói dicséret esetén, 

- plusz egy felelésmentes órát kérni osztályfőnöki dicséret esetén. 

 

5.2. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása  

 

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 igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.  

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában 

különösképpen a következők:  

 osztályfőnöki óra,  

 véleményező gyűjtőláda,  

 rendszeres diák-önkormányzati értékelés. 

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

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel 

vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra 15 napon belül érdemi választ kell 

kapniuk. 

 

5.3. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai, hozzáférés az 

E-Naplóhoz 

 

A tanulókat és a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról tájékoztatni kell. 

 

Ki? Kit? Hol? Mikor? 

 

 

 

igazgató 

szülői 

munkaközösséget 

szülői választmányi 

ülésen 

évente legalább 1 

alkalommal 

szülőket szülői értekezleten 

írásban 

évente 1-3 

alkalommal 

tanulókat diákközgyűlésen évente legalább 1 

alkalommal 

DÖK-öt DÖK-ülésen negyedévente 

 

osztályfőnök 

szülőket E-naplón át folyamatosan 

fogadóórán igény szerint hetente 

tanulókat 

 

E-naplón át folyamatosan 

osztályfőnöki órán hetente egyszer 

 

szaktanárok 

szülőket E-naplón át folyamatosan 

fogadóórán igény szerint hetente 

tanulókat 

 

E-naplón át folyamatosan 

 

Az iskolát érintő eseményekről az intézmény weblapján (www.jozsefattilaiskola.hu), Facebook-

oldalán és a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatnak az 

érdeklődők.  

 

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői 

szervezethez fordulhatnak. 

http://www.jozsefattilaiskola.hu/
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Ha a szülő panaszt kíván tenni az osztályfőnöknél, vagy a vezetőségnél, a megbeszélés során 

jelen kell lenni az érintett harmadik félnek is, hogy reagálni tudjon az őt ért sérelemre. 

A szülő hozzáférése az e-naplóhoz: 

 A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez hozzáférési jogot, felhasználónevet és 

jelszót kapnak az intézményi adminisztrátortól.  

 Amennyiben a hozzáférés nem akadálymentes, úgy a szülő kérhet személyes alkalmat a 

gyermeke adataival kapcsolatos e-napló megtekintésére. 

 A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és a jelszavaikat biztonságosan tárolni, 

ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg.  

 

5.4. A tanuló kötelessége, közreműködésük a foglalkozások és rendezvények 

szervezésében  

 

- képességeinek megfelelően aktívan részt venni és figyelni a kötelező és a választott 16.00 

óráig tartó egyéb foglalkozásokon, 

- az órákra köteles hozni és kikészíteni a felszerelését.  

- eleget tenni - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - 

tanulmányi kötelezettségének, 

- életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus 

felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - 

közreműködni saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a 

tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

- megtartani az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához, 

tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, 

- óvni saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, 

- megőrizni, az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit, 

- az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartani, tiszteletet tanúsítani irántuk, segíteni rászoruló tanulótársait. Köteles az 

alapvető illemszabályok betartására az iskola dolgozóival szemben, 

- betartani az iskolai SZMSZ-ben és a házirendben foglaltakat. 

- az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken – az előre megbeszéltek szerinti – ünnepélyes 

ruhában megjelenni. 

- öltözködés életkornak, időjárásnak, illemszabályoknak megfelelő legyen. Combközépnél 

feljebb nem érhet a szoknya, a hasat és a dekoltázst takaró felsőt viseljenek! A ruhán és 

kiegészítőkön se magyar, se idegen nyelvű trágár felirat nem lehet. 

- balesetveszélyes a műköröm, ezért tilos. Alsó tagozatban a körmök festése nem megengedett. 

 

5.5. Tanulói felelősökkel, hetesekkel kapcsolatos szabályok 

 

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki, megbízatásuk egy hétre szól. A hetesek feladata:  

 minden tanítási óra előtt számba veszik a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést 

tesznek az órát tartó pedagógusnak;  

 az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére; 

 ha a pedagógus nem jelenik meg az órán a becsöngetés után maximum öt perccel, 

jelentik a tanári szobában vagy az iskola titkárságán;  
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 gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem 

szellőztetéséről és tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban 

rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyosói 

ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az iskolavezetésnek; 

 szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik (kivéve rossz időjárás, illetve tízórai szünet). 

 

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást 

büntetik.  

 

VI. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI 

SZABÁLYOK  

 

- Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori 

sajtosságoknak 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 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. 

 

VII. A TANTERMEN KÍVÜLI, DIGITÁLIS MUNKAREND SZABÁLYAI 

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésről az Operatív Törzs dönthet. A digitális 

munkarend szabályai az oktatás-nevelés-tanulás folyamatában, az iskolai tanítási időben, illetve 

tanítási időn kívül történő online tevékenységekre, digitális tanulási térre vonatkoznak.  

 

7.1. A digitális oktatáshoz szükséges feltételek 

 

- asztali számítógép/laptop 

- tablet, okostelefon  

A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okoseszközökön is. A feladatok elvégzése, a 

digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon ajánlott. 

- internetelérés (vezetékes vagy 10 Gigabyte-nál nagyobb adatforgalmú mobilinternet) 

- Classroom iskolai fiók elérése (tanulói e-mail cím és jelszó) 

- KRÉTA felülethez hozzáférés 

 

7.2. Tanulói és szülői jogok a digitális munkarend idején 

 

- Fontos, hogy a diákok tanuláshoz való joga a digitális munkarend idején se sérüljön! 

- A diák olyan mennyiségű feladatot kapjon, hogy a napi tanulási idő után megfelelő ideje 

jusson a pihenésre. 
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- A pedagógusoktól segítséget kérhet a tanuló és a szülő az oktatás-nevelés folyamatához 

kapcsolódóan úgy, hogy közben a pedagógusok pihenéshez való joga tiszteletben legyen 

tartva. 

- Az iskola – lehetőségeihez mérten – informatikai eszközökkel segíti az online tanulást. 

A szülő/gondviselő az átvett informatikai eszközért felelősséget vállal, viseli a 

sérüléséből vagy az elvesztéséből származó anyagi felelősséget. A meghibásodást 

azonnal jelzi az iskola központi telefonszámán (54/402-052). A digitális munkarend  

megszűnését követően, de legkésőbb a tanév utolsó tanítási napján az eszközt 

hiánytalanul leadja az iskola titkárságán. 

- Amennyiben a tanuló családja nem rendelkezik a digitális oktatáshoz szükséges, 

feltételekkel, kérheti a tanulni való postázását. Az erről szóló jelzést az osztályfőnök felé 

kell megtenni. 

 

7.3. A tanuló kötelességei a digitális munkarend idején 

 

7.3.1. A digitálisan tanuló diákok kötelességei 

 

- A diákoknak a Classroom felületére tanítási napokon be kell lépniük! Fel kell dolgozni, 

el kell olvasni a pedagógusok által megadott tananyagrészeket, a beadandó feladatokat el 

kell végezni, meg kell nézni a pedagógusok visszajelzéseit!  

- A tanuló vagy a szülő a KRÉTA felületén rendszeresen tekintse meg az értékeléseket! 

- A tanuló az online térben is köteles tiszteletben tartani diáktársai és pedagógusai 

személyiségi jogait, emberi méltóságát. A digitális térben tartott tanóráról hang- és 

képfelvételt nem készíthet. 

- A tanuló az oktatási célra használt digitális felületet csak a tanulási célokra használhatja! 

Ott magánjellegű beszélgetéseket nem folytathat. 

- FELSŐ TAGOZATON a diákok órarend szerint foglalkozzanak a tanulással, és 

kapcsolódjanak be az élő videó formájában megtartott órákba!  

- ALSÓ TAGOZATON a tanulók a reggel kiosztott feladatokat végezzék el, illetve 

kapcsolódjanak be az élő videó formájában megtartott órákba, melyeket elsősorban a fő 

tantárgyakból tartanak a tanítók. 

- Az online órán a tanulónak kötelező részt vennie. Az órákról való távolmaradást igazolni 

kell! 

- Amennyiben a diák nem tud elkészülni határidőre a feladatával, azt előre jelezze 

pedagógusának az ok megjelölésével, és kérjen a feladat beadására másik időpontot. 
- Amennyiben a tanulónak technikai segítségre van szüksége, azonnal jelezze az 

osztályfőnöknek vagy a szaktanárnak, 

 

7.3.2. A postázás révén tanuló diákok kötelessége 

 

- Az elküldött feladatok 14 napon belül történő visszajuttatása az iskola postaládájába 

vagy postai úton az iskola címére. 

- Amennyiben a diák nem tud elkészülni határidőre a feladatával, azt előre jelezze 

pedagógusának az ok megjelölésével, és kérjen a feladat beadására másik időpontot. 
- A visszaküldött és vissza nem küldött feladatok esetén a szaktanár saját belátása szerint 

szövegesen vagy érdemjeggyel minősítheti a tanuló munkavégzését, melyet a KRÉTA 

felületén rögzít. 
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7.4. A pedagógusok jogai és kötelességei a digitális munkarend idején 

 

- FELSŐ TAGOZATON órarend szerint teszik közzé a napi feladatokat, megjelölve a 

beadandó feladat beadási idejét, helyét és módját. A beadásra elegendő időt hagynak. A fő 

tantárgyak felét élő videós óra formájában tartják! 

- ALSÓ TAGOZATON a pedagógus már reggel kioszthatja a feladatokat, nem szükséges az 

adott tanóra kezdetét megvárni. Törekednek élő videós óra megtartására is a fő 

tantárgyakból. 

- Az élő videós órák pontos időpontjáról a szaktanárok az óra előtt legalább egy nappal 

tájékoztatást adnak. Csak az órarendben megjelölt időpontban kérhetnek élő videós 

bejelentkezést a tanulóktól.  

- Jeleznek a diákoknak a beadandó feladat elmaradásáról, és egy újabb időpontot jelölnek  ki 

számukra. Ha, a diák a 2. időpontra sem készíti el feladatát, és a hiányzást nem tudja 

igazolni, elégtelen osztályzatot kap. 

- A számonkérések idejét és formáját időben jelzik a diákoknak. 

- A tanuló által visszaküldött megoldásokat, képeket, videókat bizalmasan kezelik, 

- Annál a tanulónál, aki nem jelentkezik be a Classroom-felületére, a pedagógus ír a KRÉTA 

felületén a szülőnek, és jelzi a tanuló osztályfőnökének.  

- Az osztályfőnök jelez a szülőnek, amennyiben a tanuló nem jelenik meg tanítási napokon a 

Classroom-felületén.  

 

7.5. Fegyelmező intézkedések a digitális oktatás idején 

 

-  Az a tanuló, aki letiltja egy társát a Google Meet-be történő belépésről igazgatói 

figyelmeztetést kap. 

 

- A tanuló hiányzását a szülőnek a digitális munkarend idején is igazolnia kell 1 héten 

belül, az osztályfőnök felé.  

 

- A tanuló online térben való igazolatlan hiányzása, az élő videós óráról való igazolatlan 

„távolléte” esetén az alábbi fegyelmező intézkedésekben részesül. 

 

• 3 igazolatlan hiányzás - osztályfőnöki figyelmeztetés, 

• 6 igazolatlan hiányzás - osztályfőnöki intő, 

• 9 igazolatlan hiányzás - osztályfőnöki rovó, 

• 12 igazolatlan hiányzás - igazgatói figyelmeztetés, 

• 15 igazolatlan hiányzás - igazgatói intő, 

• 18 igazolatlan hiányzás -  igazgatói rovó. 

 

VIII. INTÉZKEDÉSI TERV A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 
 

Bevezetés 

 

Ez az intézkedési terv a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, mint székhelyintézmény 

(4100 Berettyóújfalu, József A. u. 11.) részére készült.  Azt szolgálja, hogy diákjaink, 

családtagjaik és az iskolai dolgozók egészségesek maradjanak. Ennek érdekében tartalmazza 

azokat az egészségvédelmi intézkedéseket és szabályokat, melyek betartása tanulóinkra, 

dolgozóinkra és az iskolával kapcsolatba lépő személyekre vonatkoznak.  

Az Oktatási Hivatal honlapján COVID 19 címen aloldalt alakított ki, amelyen keresztül az 

aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való felkészüléssel kapcsolatos és a 
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köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, tájékoztatók, feladatok kerülnek napra készen 

közzétételre. 

 

Felkészülés a nevelési évre  

 

Takarítás, fertőtlenítés 

 

Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítás történt a 

tanévkezdés előtt, mely időszakonként megismétlésre kerül. Az intézményvezető ellenőrizte a 

takarítások végrehajtását. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását vettük figyelembe, melyet az 1. 

számú melléklet tartalmaz. A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás 

elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. 

 

A pedagógusok feladatai 

 

● Tanítási órákon – lehetőség szerint rendszeresen – beszélgetni kell a diákokkal: 

- a fertőzések, megbetegedések megelőzése kapcsán fontos teendőkről,  

- az új biztonsági szabályok betartásának fontosságáról; 

- a helyes kézmosásról, illetve annak gyakoriságáról; 

- a tüsszentés és köhögés során célszerű zsebkendőhasználatról. 

● Szünetekben, étkezéskor, tanítási órák után a tanulókat figyelmeztetni kell az új biztonsági 

szabályok betartására, ha szükséges. 

● Az osztályfőnökök kiemelten figyeljenek oda 

- az osztálytermek szellőztetésére; 

- az osztályterem higiéniájára; 

- a takarító személyzet megnövekedett munkájának megkönnyítésére azzal, hogy a 

tanulók a tanítási nap végén a székeket felrakják, a szemetet összeszedik és az udvari 

szemétgyűjtőbe leviszik. 

● A szülők tájékoztatása online felületeken (pl. KRÉTA) keresztül, illetve telefonon történjen! 

● A személyes találkozást igénylő fogadóórák megtartása – az időjárás figyelembe vételével – 

elsősorban a szabadban történjen! 

● Minden intézményi dolgozó közös felelőssége betegség tüneteit mutató tanuló elkülönítése. 

● Ha egy dolgozó tudomására jut az iskolával kapcsolatba hozható személy COVID-19 

érintettsége vagy számára karantén elrendelése, arról haladéktalanul tájékoztatnia kell az 

intézmény vezetőjét! 

● Minden dolgozónak tudnia kell, hogy a COVID-19 beteg és a betegség gyanújával érintett 

személy neve és adatai szenzitív adatok, ennek okán adatvédelem alá esnek. Az adatok kiadása 

– az intézményvezető személyén kívül – büntetőjogi következményekkel jár. 

 

Az intézmény fertőtlenítése 

 

● A fertőtlenítő takarítás megvalósítása folyamatos a tanév során. A szükséges 

fertőtlenítőszereket az Állami Egészségügyi Ellátóközpont biztosítja a Berettyóújfalui 

Tankerületi Központon, mint iskolánk fenntartója révén. 

A takarítást az intézmény vezetősége rendszeresen ellenőrzi. 

● Gondoskodni kell a tantermekben, mosdókban a szappanok és papírtörlők folyamatos 

utánpótlásáról Felelősök: osztályfőnökök és a takarító személyzet. 

● Vírusölő, kézfertőtlenítő szereket a bejáratoknál és a tantermekben folyamatosan biztosítani 

kell! Felelősök: osztályfőnökök és a takarító személyzet. 

● Az iskolaudvar játékait folyamatosan fertőtlenítjük. Felelős: karbantartó 
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● A kézzel gyakran érintett felületek (kilincsek, mosdók, villanykapcsolók, korlátok, 

informatikai eszközök, WC lehúzók) fertőtlenítése nap közben folyamatos. Felelős: a fő 

munkaidőre beosztott takarító 

 

Az intézmény látogatása 

 

Tanulókra és szüleikre vonatkozó szabályok 

 

● A maszk viselése nem kötelező, de a maszk viselését megtiltani nem lehet! 

● Csak egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja az iskolát. A szülőket tájékoztatjuk 

arról, hogy amennyiben a gyermeküknél tüneteket észlelnek, tartsák otthon! Ilyen esetben 

kötelező értesíteni a gyermekorvost és az iskola vezetőjét!  

● A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha a gyermek bármilyen ok miatt karanténba kerül, vagy 

ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

● Az a tanuló, 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. 

● Az iskolában 5-6 alkalommal kezet kell mosnia szappannal minden diáknak, figyelve a 

csapok mellé felragasztott, helyes kézmosás menetére vonatkozó útmutatót! Kezet kell mosni 

órák után, tízórai előtt, WC használat után, ebéd előtt, udvari játék után, testnevelés óra után! 

Csak papírtörlőt használata megengedett. 

● A tanítási nap közben bármilyen betegség tüneteit mutató tanuló elkülönítésre kerül. Lázát 

megmérik. A szülő/gondviselő értesítése minden esetben megtörténik, akinek a gyermekorvost 

értesítenie kell! A szülő ilyenkor maszkban, kézfertőtlenítést követően léphet az iskolába! 

● A szülő minden esetben csak az intézményvezető engedélyével léphet az iskolába! 

 

A dolgozókra és a tanulók ellátását végző egyéb szakemberekre vonatkozó szabályok 

 

● Mindenki csak tünetmentesen léphet be az iskolába!  

● Aki a COVID-19 tüneteit észleli magán, haladéktalanul értesítenie kell az iskolavezetést és a 

háziorvost! 

● Kötelező értesíteni az iskolát, ha bármilyen ok miatt karanténba kerül valaki, illetve. ha 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés igazolódik be. 

● Az ügyviteli dolgozók a kézzel gyakran érintett felületeket rendszeresen fertőtlenítik. 

 

Az iskola működtetése kapcsán belépő személyekre vonatkozó szabályok 

 

● A maszk viselése nem kötelező, de a maszk viselését megtiltani nem lehet! 

● Az iskolaépületbe való belépéskor minden alkalommal használni kell a kézfertőtlenítőt! 

● Első alkalommal, az iskolába belépve nyilatkozatot kell tenni az egészségi állapotra 

vonatkozóan! 

● Mindenki csak tünetmentesen léphet be az iskolába!  

 

Az iskola helyiségeinek használati rendje 

 

Tantermek használata 

 

● A tanítási órákon a tanulók számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

● Folyamatosan legyenek nyitva a tantermek ablakai (lehetőség szerint az ajtók is), hogy a 

légcsere biztosított legyen! 
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● A tanítási órák után minden diáknak haza kell mennie, aki nem napközis vagy tanulószobás! 

(Se az udvaron, se az aulában, se a folyosókon, se a teremben nem tartózkodhatnak a diákok!)  

Ez alól kivételt képeznek a pedagógusok által tartott egyéb iskolai foglalkozások (szakkör, 

tehetséggondozó vagy felzárkóztató óra, DSK foglalkozás, fejlesztő óra, gyógytestnevelés) 

 

Tornaterem használatának rendje  

● Az óra előtt és után is mosson mindenki kezet szappannal!  

● Fertőtlenítsük a sportszereket, mielőtt használatra kerülnek! Felelős: testnevelést tanító 

pedagógus 

● Nyissunk ki minden ajtót és ablakot a tornateremben, amit csak tudunk! Felelős: órát vezető 

pedagógus/edző 

 

Könyvtárhasználat rendje 

● Kézfertőtlenítőt minden belépő diáknak használnia kell! 

● Egy osztályközösség számára tartható foglalkozás.   

 

Mosdók használatának rendje  

● Mosdó használata előtt és után is mosson kezet szappannal mindenki! 

● Folyamatosan legyenek nyitva a mosdók ablakai, hogy a légcsere biztosított legyen! 

● Mindenki csak a tanterméhez legközelebb lévő mosdót/WC-t használhatja!  

● A felső tagozatos diákok semmiképp se mehetnek az alsósok folyosójára, mosdójába! 

Ugyanígy az alsós diákok sem mehetnek a felsősök folyosójára, mosdójába! 

 

Étkezés rendje 

● Minden étkezés előtt mindenki mosson kezet! 

● Az ebédlőben fertőtlenítő szerek, szappan és kéztörlő biztosítása – a gyermekétkeztetést 

biztosító KÖSZI vezetőjével történt egyeztetés szerint – a KÖSZI feladata. Ugyanígy az ott 

dolgozókkal kapcsolatos járványügyi szabályok betartatása is. 

● Alsó tagozatos tanulók étkezése: 

o A tízórai elfogyasztása előtt a padok fertőtlenítő permetezése történjen meg! A 

tízórai kiosztása gumikesztyűben történjen!  Felelős: a 2. órát tartó pedagógus 

o Az ebédeltetés egy napirend szerint történik, mely minden tanteremben 

kifüggesztve  található.  Attól eltérni nem lehet!  

o Az uzsonna elfogyasztása előtt a padok fertőtlenítő permetezése történjen meg! 

Az uzsonna kiosztása gumikesztyűben történjen! Felelős: napközis nevelő 

● Felső tagozatos tanulók étkezése: 

o A tízóraiért – szokás szerint – 9.40-kor át kell menni az étkezőbe! 

o Az ebédeltetés egy napirend szerint történik, mely minden tanteremben 

kifüggesztve található. Attól eltérni nem lehet!  

● Büfében történő vásárlás 

◦ A büfé és környéke rendszeres fertőtlenítéséről a büfét üzemeltető vállalkozó 

gondoskodik. A büfét üzemeltető az ételek készítésénél gumikesztyűt viselni köteles! 

 

Teendők beteg személy esetén 

 

Teendő betegség tüneteit mutató tanuló esetében – a hiányzás igazolása 

 

● Amennyiben egy gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni 

az erre kijelölt helyen, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Az elkülönítést az iskolavezetésnek jelezni kell! 

Felelős: az osztályban tanító pedagógus  
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● Szülőt értesíteni kell, akinek érte kell jönnie gyermekéért! Fel kell hívni a szülő figyelmét, 

hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermekorvost! Felelős: a beteg gyermeket ellátó 

nevelő, iskolavezetés 

● A beteg gyermeket ellátó személynek kötelező viselnie maszkot és védőkesztyűt! 

● Az osztálytermet alaposan át kell szellőztetni! 

● A betegség gyanújával érintett személy távozása után a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni 

kell! 

● Amennyiben a gyermekorvos COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, az iskola értesítése a 

szülő feladata. 

● Beteg diák esetében – mint ahogy eddig is, - segítjük a KRÉTA felületén keresztül a tanuló 

oktatását. Felelős: osztályfőnök/osztályt tanító pedagógusok és az iskolavezetés. 

● Betegség után a tanuló csak orvosi igazolással/kórházi zárójelentéssel térhet vissza az 

iskolába! A fertőzésben érintett gyermek, tanuló a felgyógyulásig nem látogathatja az 

intézményt.  

● Krónikus betegséggel élő gyermek esetén a kezelőorvos írásos állásfoglalása szükséges a 

tanuló iskolalátogatását illetően. 

● Allergiás tanulók hozzanak orvosi igazolást! Felelős: osztályfőnök 

● Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági házi karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Ebben az esetben a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

 

Teendő betegség tüneteit mutató dolgozó esetében 

 

● Amennyiben egy pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az 

érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.  

● Dolgozó betegségéről tájékoztatni kell a háziorvosát.  

 

Intézkedések fertőzés esetén 

 

● Amennyiben egy köznevelési intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a 

területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala, valamint tankerületi intézmény esetén a tankerületet 

tájékoztatásra kerül.  

● Rendkívüli szünetet az intézményben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el. 

● A tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetésről az Operatív Törzs dönthet. Ugyanígy 

történik a normál munkarend szerinti oktatásra való visszaállásról a döntés. 

● A tanulók a digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát nem látogathatják. 

● A digitális munkarendre történő átállás esetén – a szülői igények felmérését követően – az 

iskolai gyermekfelügyeletet meg kell szervezni. Ezeknek a tanulóknak az étkeztetéséről is 

gondoskodni kell! 

 

Egyebek 

 

A 20/2012.EMMI rendelet 51.§ (2) bekezdése c) pontja értelmében az intézményvezetőnek 

alapos indok esetén kell a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. Ilyen indoknak tekinthető 

a járványhelyzetből fakadó alapos ok is, ugyanakkor – ahogyan az alapvető jogok biztosa is 

megállapította(AJB-2289/2021) - a tanuló hiányzásának a járványhelyzetre tekintettel 

általánosan, előre meg nem határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő 

automatikusan alapos indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 

intézményvezetőnek a kérelmező körülménye és a járvány alakulásának függvényében 
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aktuálisan kell mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálni. A döntés során elsődlegesen 

azt kell mérlegelni, hogy  

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének 

a reális veszélye;  

- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda-és hazajutása során mennyire 

biztosított a fertőzés megelőzése;  

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban 

élő személyekre;  

- a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az iskolába 

járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;  

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való 

távolmaradás alatt. 

 

● Főiskolai hallgatók gyakorlata az intézményben megengedett. 
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A SZÉCHENYI ISTVÁN TAGISKOLA HÁZIRENDJE 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1.1 A házirend tartalmi elemeit meghatározó jogszabályok  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet   

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) értelmében a házirend nyilvános, azt a nevelőtestület fogadja 

el. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

1.2 A házirend célja 

 

A házirend a pedagógiai programmal, a szervezeti és működési szabályzattal, valamint a 

fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését. 

A házirendbe foglalt előírások biztosítják 

- az iskola törvényes működését,  

- az iskolai nevelés - oktatás megvalósítását,  

- a tanulók iskolai életének megszervezését.  

 

A házirend megállapítja a jogszabályokban meghatározott  

- tanulói jogok és kötelességek gyakorlását,  

- az iskola, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét,  

- az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendjét,  

- az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást.  

 

Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott célkitűzéseket 

és értékeket elfogadva végezzék tanulmányi munkájukat, vállaljanak részt az iskola egyéb 

tevékenységeiben, tartsák be az iskola házirendben megfogalmazott szabályokat, 

tevékenységükkel erősítsék az osztályuk, az iskola egészének közösségi életét, gazdagítsák az 

iskola hagyományait. Az iskolánk által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tanulóink magatartása, megjelenése, 

beszéde és viselkedése legyen méltó a Széchenyi István Tagiskola írott és íratlan szabályaihoz, 

normáihoz, jó híréhez. 

 

Az intézménybe való beiratkozással a tanuló és szülője/gondviselője elfogadja az iskola 

nevelési alapelveit és házirendjét, tiszteletben tartja értékrendjét. 

 

1.3 A házirend hatálya 

 

A házirend előírásai, szabályai - az iskolai tevékenységekre és a tanítási időn kívüli szabadidős 

programokra vonatkozóan - érvényesek a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény 
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dolgozóira, a szülőkre egyaránt. A tanulók az iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend előírásait. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes az 

iskola egész területén az ott tartózkodás idején.  

 

1.4 A házirend nyilvánossága 

 

A házirend nyilvános, azt minden tanulónak, szülőnek, az iskola alkalmazottjának meg kell 

ismernie. 

A házirend mindenki számára szabadon megtekinthető: 

az iskola honlapján: www.szechenyiiskola.hu 

a nevelői szobában a tanári gépen 

a tagintézmény-vezetőnél és az osztályfőnököknél. 

A házirend tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 

osztályfőnököknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán; a szülőkkel szülői 

értekezleten. Az első tanítási napon osztályfőnöki órán a gyerekek tudomásul veszik, hogy a 

házirendet megismerték, a rájuk vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartják. A házirend 

kivonatát beiratkozáskor megkapja a szülő, a tanuló.  

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell a tanulókat, a módosítást követő első osztályfőnöki órán; a szülőket, a 

módosítást követő szülői értekezleten. A házirendről a szülő tájékoztatást kérhet az iskola 

tagintézmény-vezetőjétől valamint az osztályfőnöktől, fogadóórán vagy előre egyeztetett 

időpontban. A házirend visszavonásig érvényes. 

 

II. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

 

2.1 A tanuló joga 

 

 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával kérdést tehet fel személyét és tanulmányait 

érintő kérdésekben a tagintézmény-vezetőnek, pedagógusainak. 

 A pedagógiai program alapján választhat a választható tantárgyak, foglalkozások közül. 

 Az iskola helyiségeit, eszközeit, felszereléseit tanítási időben és tanórán kívüli 

foglalkozások alkalmával használhatja.  

 Szülői kérésre 3-8. évfolyamokon mentesüljön a 16.00 óráig az iskolában tartózkodás alól. 

 Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. 

    Tájékoztatást kapjon jogai gyakorlásához szükséges információkról.  

    Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen 

iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek. 

 Javaslatot tehet a diákok által kezdeményezett programok összeállításában. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről (az iskola 

által szervezett fórumokon); továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekről. 

http://www.szechenyiiskola.hu/
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 Egy tanévben tantárgyanként 2 felelésmentes órát, a heti 1-1,5 órás tantárgyak esetén évi 1 

felelésmentes órát kérhet. Ezt a szülő írásban jelzi a KRÉTA felületén. Felelésmentes óra 

április 30-ig adható, ez az előre bejelentett dolgozatokra, témazárókra nem vonatkozik.  

 Joga van tudnia a témazáró dolgozat megírásának idejét 3 munkanappal a dolgozat előtt, 

és a megírását követően két héten belül kijavítva vissza kell kapnia. 

 

2.2 A tanuló kötelessége 

 

 Ismerje és tartsa be a házirendben foglalt szabályokat, előírásokat az iskolában és az 

iskolán kívül szervezett programokon is.   

 Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, képességeinek megfelelően 

tanuljon, felkészülésével segítse a tanóra menetét, semmilyen módon ne sértse maga és 

diáktársai tanuláshoz való jogát. 

 Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen 

eleget tanulmányi kötelezettségének. 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 

védő ismereteket. 

 Életkorához és fejlettségéhez igazodva, pedagógus felügyelete, irányítása mellett - a 

házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa 

alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.  

 Megőrizze, az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

 Hitelesen tájékoztassa szüleit az iskolában történtekről. 

 Vegyen részt iskolai rendezvényeken. Az ünnepséghez méltóan viselkedjen és 

öltözködjön. 

 Az iskola pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa 

tiszteletben, tanúsítson irántuk tiszteletet, segítse rászoruló tanulótársait. 

 

III. A HÁZIREND KÖTELEZŐ ELEMEI 

 

3. Gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

 

3.1 Távolmaradás, igazolt mulasztás 

 

 A szülő/gondviselő gyermeke hiányzásának első napján köteles értesíteni a tanuló 

osztályfőnökét vagy az iskola titkárságát. A tanuló indokolt késése esetén a szülőnek 

szintén értesítési kötelessége van. Ha a gyermek az iskolában étkezik, hiányzását a szülő 

a KÖSZI felé az 54/ 402 004-es telefonszámon mondhatja le. 

 A tanuló hiányzását betegség esetén a hiányzás utolsó napjától számított 3 munkanapon 

belül köteles igazolni orvosi igazolással. Igazolásra a kórházi zárójelentés is alkalmas. 

 A tanuló mulasztása igazolt, ha hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek 

teljesítésére maradt távol és ezt hatóság által kiállított igazolással igazolja.  

 A szülő/gondviselő egy tanévben 6 tanítási napot igazolhat az e- KRÉTA felületén 

illetve papír alapon írásban. A 6 napot meghaladó, nem betegség miatti hiányzáshoz a 
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tagintézmény-vezető engedélye szükséges. Ehhez a szülőnek kérelmet kell írnia. A szülő 

nem köteles indokolni a tanuló hiányzásának okát.  

 A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület) függetlenül az utazás 

időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három 

nappal. 

 Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében 

foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról 

történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal 

azonos megítélés alá esik.  

 A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók számára az iskola kötelező programot 

szervez. Ezeken a napokon a tanuló csak akkor maradhat távol, ha hiányzásáról orvosi 

igazolást hoz. 

 A tanuló hiányzása esetén köteles pótolni elmaradását, a tananyagot. Ez alól semmi sem 

mentesíti. 

 

3.2 Engedélyezett hiányzások 

  

Tanulmányi és sportversenyek  

 Ha a tanuló az iskola által szervezett vagy engedélyezett versenyen, rendezvényen vesz 

részt, hiányzása nem számít mulasztásnak. 

 A verseny napján történő hiányzást az e-naplóban rögzíteni kell, és igazoltnak kell 

tekinteni. 

 Megyei versenyek döntője előtt – a verseny napjain kívül – 1, országos versenyek előtt 2 

tanítási napot fordíthat felkészülésre, ha a szaktanár és a tagintézmény-vezető ezt 

indokoltnak látja.  

 Iskolai, városi, megyei versenyen résztvevő tanuló a szaktanára által meghatározott 

időpontban mehet el a tanítási órákról. A szaktanár köteles tájékoztatni az 

osztályfőnököt és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos 

idejéről.  

 

Nyolcadik osztályosok továbbtanulása esetén  

 A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon vagy pályaorientációs 

rendezvényen való részt vételre egy tanuló 3 napot használhat fel. A középfokú oktatási 

intézmény nyílt napjai közül tanulóink csak az egyik – közösen meghatározott - nyílt 

napra mehetnek. Ettől csak igen indokolt esetben lehet eltérni az osztályfőnök javaslata 

és a tagintézmény-vezető döntése alapján. A nyílt napon való részvételt rögzíteni kell a 

e-naplóban, és ezt a hiányzást is figyelembe kell venni az összesítésnél. A hiányzást a 

szülőnek jeleznie kell.  

 

Osztálykirándulások szorgalmi időben  

 Alsó tagozaton egybefüggő 3 napot, felsőbb évfolyamon egybefüggő 5 napot lehetnek az 

osztályok igazoltan távol. Ettől eltérően az éves munkatervben rögzítetten csak 1 

tanításmentes munkanapot vehetnek igazoltan igénybe az osztályok. 

 Az a tanuló, aki az osztálykiránduláson nem vesz részt, köteles iskolába jönnie vagy 

hiányzását igazolnia kell. 
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3.3 Késés 

 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, a késését igazolnia kell. A 

késés időtartamát - percnyi pontossággal – az órát tartó pedagógus a e- naplóban rögzíti. A 

késések ideje összeadódik. Ha a tanuló késéseinek időtartama eléri a 45 percet, a legutolsó késés 

óráját igazolatlannak tekintjük. A szülő igazolhatja a késést, tekintettel arra, hogy a szülő által 

igazolható késések és mulasztások együttes értéke nem haladhatja meg a 6 tanítási napnak 

megfelelő óraszámot.  

A késéseknél nem kell figyelembe venni a rendkívüli körülményeket pl.: a nagy havazás, ónos 

eső, vidékről a menetrend szerinti tömegközlekedési járat kimaradása stb. 

A későn érkező tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

 

3.4 Igazolatlan mulasztás 

 

Igazolatlannak tekintendő a mulasztás:  

 ha a tanuló a hiányzás utolsó napjától számított 3 munkanapon belül nem hoz igazolást,  

 a szülő/gondviselő nem jelentette be a hiányzást vagy az osztályfőnök megítélése szerint 

a tanuló hiányzása nem indokolt. 

Teendők igazolatlan hiányzás esetén: 

Első igazolatlan mulasztás: a szülő értesítése a mulasztásról és következményeiről. 

10 igazolatlan óra: a szülő, a Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése. 

30 igazolatlan óra: a szülő, az általános szabálysértési hatóság (Kormányhivatal) és 

Gyermekjóléti Szolgálat értesítése. A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. 

50 igazolatlan óra: a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal értesítése (amely fél évre 

megvonja a családi pótlékot, és kezdeményezheti a tanuló védelembe vételét). 

 

Mulasztások következményei: 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan a mulasztása együttesen 250 

órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és emiatt a tanuló 

teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen. 

 A nevelőtestület akkor tagadhatja meg az osztályozó vizsga letételét, ha a tanuló 

igazolatlan hiányzásainak száma meghaladja a 20 tanórát, és az iskola eleget tett 

értesítési kötelezettségeinek. Az osztályozó vizsga követelményei az intézmény 

honlapján olvasható. 

 Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

 Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végén meghaladja a meghatározott 

mértéket, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

 Megszűnik a tanulói jogviszonya (a tanköteles kivételével) annak, aki harminc óránál 

többet mulasztott igazolatlanul, ha az iskola (osztályfőnök) legalább két alkalommal 

írásban tájékoztatta a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeiről. 
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4. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

 

Az étkezésre vonatkozó szabályokról tanév elején, illetve beiratkozáskor a KÖSZI 

(Közintézmények Szolgáltató Irodája) munkatársai tájékoztatják a szülőket. Minden hónapban 

az általuk meghatározott időpontban és módon kerül sor a térítési díjak befizetésére. A 

kedvezményes étkezés igénybevételéhez a szülő csatolja a jogosultságot igazoló 

dokumentumokat. 

Az intézményi étkezés során szociális támogatás illeti meg azt a rászoruló tanulót, aki 

jogszabályi feltételeknek megfelelő igazolásokkal bizonyítja a támogatás tényét. A szociális 

ösztöndíjak, illetve pályázatok esetén előnyt élvez az a tanuló, aki a feltételekben leírt 

dokumentumokat határidőre benyújtja, és akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, 

nincs tartozása a KÖSZI felé. 

Alanyi jogon minden tanuló ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Amennyiben az iskolába a 

tankönyvrendelési időszakon kívül érkezik tanuló, az adott tanévre, az esetlegesen hiányzó 

tankönyveit a könyvtári állományból biztosítjuk.  

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása. Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására 

vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvforgalmazótól átveszi. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 

felelős, aki kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst a 

tankönyvrendeléssel, a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásával. A 

feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a 

Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. 

Az osztálykirándulások, erdei iskola megszervezésére csak akkor kerülhet sor, ha a szülők 

írásban vállalják annak költségeit. 

 

5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 

formái  

 

5.1 A tanuló véleménynyilvánításának rendje, formája  

 

 A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

nyilvánítson az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,  

 az iskola működéséről,   

 tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről,  

 javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a 

diákönkormányzathoz. Kérdéseikre, javaslataikra a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

A tanuló véleményét szabadon elmondhatja személyesen vagy írásos formában diáktársa, 

választott képviselője által tanítási órán, egyéb foglalkozásokon, diákönkormányzati gyűlésén, 

egyéb iskolai fórumokon a pedagógus által megengedett keretek között. 

A véleménynyilvánítás során a tanuló nem sértheti az iskola pedagógusainak, dolgozóinak, a 

többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát. 
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A diákok dönthetnek a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, 

diákképviselők megválasztásáról, egy tanítás nélküli nap programjáról, (forgatókönyvét 

elkészítik), tanórán kívüli tevékenységben való részvételről. 

Dönthetnek az iskolarádió szerkesztőségéről, amely egyéni és közösségi javaslatokat figyelembe 

véve működik, tájékoztatja és szórakoztatja az iskolai közösséget. 

 

5.2. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

 

A tanulókat tájékoztatni kell az iskola működési rendjéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról.  

A szükséges információkról a  tagintézmény-vezetőtől, 

a. az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén havonta,  

b. a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,              

c. az osztályfőnököktől osztályfőnöki órákon folyamatosan, 

d. az iskola nyilvános dokumentumaiból (SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend) 

tájékozódnak. 

A tanulónak és szüleinek joga van megismerniük a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, 

tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatást: 

 a teljesítmény értékelésének elveit, szóbeli és írásbeli szöveges értékelését, érdemjegyeit, 

 a szóbeli és írásbeli számonkérés formáit, a témazáró dolgozat írásának idejét, 

 a dolgozatok értékelését 14 munkanapon belül megtekinteni. 

Az információkat folyamatosan a szaktanárok és osztályfőnökök szóban és írásban közlik. 

Formái: iskolai honlap, iskolai facebook, osztályfőnöki órák, fogadóórák, osztálycsoport, a 

Kréta elektronikus adminisztrációs rendszer, DÖK gyűlések, hirdetőtábla, szülői értekezlet. 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola tagintézmény-vezetőjéhez, az adott 

ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a 

szülői szervezethez (Szülői Munkaközösség) fordulhatnak. 

 

6. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Jutalmazni kell azt a tanulót, aki  

1. kötelezettségeit huzamos ideig kiemelkedően teljesíti, magatartása, szorgalma példamutató, 

tanulmányi munkája fejlődő.  

2. tevékenyen részt vállal az iskola közösségi életében.  

3. aktív részese az osztálya és valamely választott közössége életének.  

4. kiemelkedő eredményt ér el a szaktárgyi munka vagy a tanórán kívüli tevékenység 

végzésében. 
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A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

FOKOZAT TELJESÍTMÉNY IDEJE ADOMÁNYOZZA 

Szaktanári dicséret Kiemelkedő tantárgyi 

teljesítményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki 

dicséret (szóbeli, 

írásbeli) 

Kiemelkedő 

közösségi munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök, a 

szaktanárok, a 

napközis nevelő, a 

diákönkormányzatot 

segítő mentor 

Igazgatói dicséret Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és sporteredményért 

A tanév folyamán A szaktanár, és az 

osztályfőnök 

javaslata alapján a 

tagintézmény-vezető 

Az év kiváló 

sportolója 

Csapat - ill. egyéni  

versenyeken való 

folyamatosan jó 

teljesítményért 

A tanév vége A testnevelők és a 

diákönkormányzat 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Az év diákja 5-8. évfolyamon 

kiemelkedő 

tanulmányi, sport és 

közösségi 

teljesítményért 

A tanév vége Az osztályfőnökök és 

a diákönkormányzat 

javaslatára a 

nevelőtestület 

Az év közösségi 

embere 

Az iskola 

közösségéért  

folyamatosan sokat 

dolgozó, szervező 

diákoknak 

A tanév vége Az osztályfőnökök és 

az igazgató, a 

diáktanács javaslata 

alapján a 

diákönkormányzat 

Az év kisdiákja 1-4. évfolyamon a 

legsokoldalúbb alsós 

diák 

A tanév vége Az osztályfőnökök és 

a napközis nevelők 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Igazgatói kitüntető 

oklevél 

Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és 

sportteljesítményért 

A tanév vége A szaktanárok, az 

osztályfőnök 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Nevelőtestületi 

kitüntető oklevél 

Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és 

sportteljesítményért 

A tanév vége A szaktanárok, az 

osztályfőnök 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Széchenyi 

díszoklevél 

Nyolc éven keresztül 

nyújtott kimagasló 

tanulmányi 

eredményért 

8. tanév vége A szaktanárok 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 
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A tanulók jutalmazására javaslatot tesz az osztályfőnök, a szaktanár, a diákönkormányzat, a 

nevelőtestület.  

 

Jutalmazás formái:  

• nevelőtestületi dicséret  

• igazgatói dicséret:  

- az iskola által benevezett, nem felmenő rendszerű városi 1. helyezésért; 

 - a körzeti vagy térségi versenyen elért 1-3. helyezésért;  

- a megyei vagy regionális versenyen elért 1-6. helyezésért;  

- az országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért 1-15. helyezésért, illetve a nem 

tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezésért;  

• osztályfőnöki dicséret  

• szaktanári dicséret  

Évközben is adható nevelőtestületi dicséret, az átlagot meghaladó több versenyeredményért. 

Az a tanuló, aki intézményi szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtott, jutalmát a tanévzáró ill. a 

ballagási ünnepélyen az iskola közössége előtt veszi át a tagintézmény-vezetőtől.  

Az év közben kapott dicséreteket az e-naplóba, az év végén kapott kitüntető címeket a 

bizonyítványba is be kell írni. 

 

7.A fegyelmező intézkedések formái, fokozatai és alkalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, bármely módon árt az iskola hírnevének fegyelmező 

intézkedésben részesül. 

 

   7.1 A fegyelmező intézkedések fokozatai szóban és írásban 

 osztálytanítói, napközis nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 nevelőtestületi figyelmeztetés; 

 fegyelmi tárgyalás. 

 

  7.2 A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei 
 

Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve és a nevelő célzat 

érvényesül. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni.  

 

Különösen súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 durva verbális agresszió; 

 a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, 

fogyasztása; 

 nem rendeltetésszerű használat, szándékos és súlyos gondatlanságból elkövetett 

károkozás; 
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 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

A fegyelmező intézkedésekre az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A szóbeli büntetést 

is be kell írni a (tájékoztató füzetbe) KRÉTA e-napló Feljegyzések rovatába. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 59.§ alapján az okozott kárt a kiskorú 

gyermek szülő/gondviselője köteles megtéríteni.  

A kártérítés mértéke  

- gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének ötven 

százalékát,  

- szándékos károkozás esetén öthavi összegét nem haladhatja meg. 

A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 53.§ - 60.§ alapján az intézmény Szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

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

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

pedagógusok alapvető érdekeit. A rendkívüli magatartásról az érintett pedagógus vagy 

alkalmazott jelzéssel él az intézményvezető felé, és az esetről hivatalos feljegyzést készít, melyet 

haladéktalanul megküld a fenntartónak. 

Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, szükséges a hatósági bejelentést haladéktalanul 

megtenni. Ha fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől 

számított nyolc napon belül meg kell indítani, melyről – az indok megjelölésével – a tanulót és a 

kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell.  

A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően 

a kötelességszegő tanuló szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás 

igénybevételének lehetőségére.  

Az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója tűzi ki. 

Az egyeztető eljárás célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett tanuló közötti 

megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárásnak – lehetőség 

szerint – 30 napon belül írásos megállapodással kell zárulnia. Az egyeztető eljárás lezárásakor 

az eljárás vezetője tájékoztatja a fegyelmi bizottság elnökét az eredményről. Az egyeztető eljárás 

során jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi 

eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés révén kell 

tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi eljárás megindításáról 

és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell 

hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja. 

Ha nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a 

cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a 

tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit/gondviselőjét.  

A vizsgálat lefolytatására az intézményvezető a nevelőtestület tagjai közül három fős bizottságot 

hoz létre, amelyet maga vezet.  

A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy  

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

fenyegetést. 

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

sem.  
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- a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskola- vagy osztályközösség működését, 

az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása 

kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

A fegyelmi büntetés lehet 

- a) megrovás, 

- b) szigorú megrovás, 

- c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

- e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- f) kizárás az iskolából. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. Az igazgató a 

nevelőtestületet tájékoztatja a fegyelmi vétségről és a vizsgálat eredményéről. 

 

8.Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja 

 

Az intézményben elektronikus naplót használunk, melyből a szülő tájékozódhat gyermeke 

tanulmányi eredményéről. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati 

kapcsolattal rendelkező számítógép, okos telefon segítségével megtekinthetik. Az elektronikus 

naplóhoz a szülők szülői illetve tanulói hozzáférést kaphatnak.   

 

A szülő hozzáférése az e-naplóhoz: 

 A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez hozzáférési jogot, 

felhasználónevet és jelszót kapnak az intézményi adminisztrátortól. 

 Amennyiben a hozzáférés nem akadálymentes, úgy a szülő telefonos egyeztetés 

után kérhet személyes alkalmat a gyermeke adataival kapcsolatos e-napló 

megtekintésére. 

 A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és a jelszavaikat biztonságosan 

kezelni, hogy azokat mások ne ismerhessék meg. 

Amennyiben a szülő igényli, akkor gyermeke részére papír alapon kell az ellenőrző könyvet 

vezetni, ebbe a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátnia. 

 

9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

 

A jogszabályok alapján a tanulmányok alatt  a tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és 

érdemjegyei alapján, illetve osztályozó vizsgán, különbözeti vizsgán, pótló vizsgán, 

javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani, melyről a szülőt az iskola 

tájékoztatja. 

 

9.1 Az osztályozó vizsga követelményei 

 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 
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alkotják. A magasabb évfolyamba lépésnek a kerettantervben meghatározott tantárgyra, 

műveltségi területre vonatkozó minimum szint az elsődleges feltétele. A vizsgák témaköreit a 

szaktanárok minden év október 30-ig határozzák meg és teszik nyilvánossá az iskola honlapján. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-65. §. és a 73.§. (2)-(4) bekezdésében foglaltak a 

tanulók tanulmányai alatt tett vizsgáik lebonyolítási rendjét szabályozzák.  

 

9.2 A tanulmányok alatti vizsga időpontja 
 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és 

határidejét a tagintézmény-vezető határozza meg a jogszabály alapján.  

A tanulót és szüleit, az egyéni munkarend szerint tanulókat írásban értesíti az osztályozó vizsga 

időpontjáról a vizsga lebonyolítását megelőzően minimum két héttel. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzatainak 

megállapításához ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (egyéni 

munkarend szerint tanul), ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, ha mulasztása 

meghaladta a törvényben foglalt mértéket. 

Az osztályozó vizsgák tervezett ideje:  

   - félévi: a félév utolsó tanítási napját megelőző 5 munkanapon belül,  

   - tanév végi: a tanév utolsó tanítási napját megelőző 5 munkanapon belül. 

 

9.3 Az írásbeli számonkérés rendje 

 

A tanulók egy tanítási napon legfeljebb 2 írásbeli témazáró dolgozatot vagy felmérőt írhatnak.  

A szaktanár a témazáró íratásának szándékát a dolgozatírás előtt 3 nappal jelezheti az 

osztálynak, de összefoglaló órát követően a témazáró dolgozat írása bármikor várható. 

Témaközi dolgozat megírását az azt megelőző órán jelzi a pedagógus. Írásbeli röpdolgozat 

szóbeli feleletnek számít, ezért a szaktanár ennek megíratásával bármikor élhet. 

A dolgozatot a pedagógus köteles 2 héten belül javítani és értékelni. Az érdemjegy témazáró 

esetében dupla jegynek számít. Az értékelési határidő lejárta után a dolgozatra adott érdemjegy 

hatályát veszti, a szerzett osztályzatot a tanuló elutasíthatja. A pedagógus joga, hogy a félévi és 

év végi osztályzat meghatározásánál figyelembe vegye a tanuló egyéni teljesítményét. Ennek 

alapján állapítja meg a tanuló érdemjegyét. A témazáró dolgozatok kivételével írásbeli munkáit 

a tanuló hazaviheti.  

 

Félévenként és tantárgyanként 1 alkalommal, a heti 1-1,5 órás tantárgyak esetén évi 1 

felelésmentes órát kérhet a tanuló. Ezt a szülő köteles üzenetben jelezni a pedagógusnak a 

KRÉTA információs rendszeren keresztül vagy papír alapon. 

Felelésmentes óra április 30-ig kérhető, ez az előre bejelentett dolgozatokra, témazárókra nem 

vonatkozik.  
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A témazárók % -os értékelése  

Alsó tagozat       Felső tagozat 

 

100 % - 90 %   Kiváló munka (5)    100 % - 90 %   5 

  89 % - 75 %   Jó munka (4)                  89 % - 78 %   4 

  74 % - 50 %   Megfelelő munka (3)       77 % - 50 %   3 

  49 % - 35 %   Elfogadható munka (2)      49 % - 30 %   2 

  34 % -   0 %   Nagyon gyenge munka (1)       29 % -   0 %   1 

 

Az órai írásbeli feleletre, tollbamondásra, röpdolgozatra adott osztályzatot a pedagógus maga 

határozza meg.  

 

10. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 

Az iskolai tankönyvellátás feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést 

köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.  

A tankönyvcsomag az iskola minden tanulójának ingyenes. Új tanuló felvételekor az ingyenes 

tankönyvellátást – az 1. és 2. évfolyam kivételével - az iskolai könyvtár állományából 

biztosítjuk. A pedagógusok a szükséges pedagógus kézikönyveket szintén a könyvtárból 

kölcsönözhetik.  

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek, a szaktanárok véleményének 

kikérésével – az tagintézmény-vezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el, és 

tájékoztatja a szülőket. 

Az tagintézmény-vezető elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a 

fenntartónak elfogadásra és beszerzi az írásos egyetértését. 

 

11. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek időtartama, a csengetési rend 

 

Az intézményben kialakított munkarend betartása mindenki számára kötelező. A tanulóknak az 

első óra előtt 15 perccel kell megérkezniük az iskolába. A kötelező tanítási órákat a tanulók az 

órarendjük szerint kötelesek teljesíteni.  

A tanítási órák 8 órától kezdődnek. Egy tanítási óra időtartama 45 perc.  

Az óraközi szünetek időtartama: 

 Az első és a második szünet 15 perces. Ebben az időben van lehetőség a tízórai 

elfogyasztására. Ilyenkor a tanulók a tanteremben tartózkodhatnak. 

 A 3-5. órákat követő szünetek 10 percesek, melyeket jó idő esetén az udvaron, eső 

esetén a folyosón, az aulában tölthetnek a tanulók saját és társaik testi épségére vigyázva. 

 Hatodik óra után 5 perces szünetek vannak. 

Ügyeletes pedagógus fél nyolctól tartózkodik az iskolában. 

 

1. óra 2. óra 3. óra 4. óra 5. óra 6. óra 7. óra 8. óra 9. óra 

08:00- 

08:45 

09:00- 

09:45 

10:00- 

10:45 

10:55- 

11:40 

11:50- 

12:35 

12:45- 

13:30 

13:35- 

14:20 

14:25- 

15:10 

15:15- 

16:00 
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Az ebédeltetési rend tanév elején kerül kialakításra, melyet a konyhai személyzettel is 

egyeztetünk. Az ebédelés a 4. óra (11:40 óra) után az 1-2. osztályosok étkezésével kezdődik. A 

többi osztály tanulói napi órarendjükhöz igazodva csak az utolsó órájuk befejeztével mehetnek 

ebédelni. Azok a tanulók, akiknek 7 vagy több órája van, a 6. óra utáni szünetben étkezhetnek. 

Az osztályok kötelesek betartani a kialakított ebédeltetési rendet. 

 

12. Az iskolai tanulói munkarend 

 

Az intézményben nappali oktatás munkarendje folyik.  

Az épület nyitva tartása:  

 Az iskola épülete tanítási időben 7.00-17.00 óráig tart nyitva.  

 Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon – a tagintézmény-

vezető által engedélyezett rendezvények és foglalkozások kivételével – zárva kell tartani.  

 A szülők az iskola épületébe elsősorban az alábbi alkalmakkor léphetnek be: 

  iskolai beiratkozás 

  csak 1. osztályosok esetén szeptember első hetében 

  fogadóórák és szülői értekezletek alkalmával 

  hivatalos ügyek intézése céljából  

  egyéb ügyekben előre egyeztetett időpontban 

  iskolai eseményeken: évnyitó, évzáró, ballagás, nyílt napok,  

  egyéb iskolai rendezvények 

 A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások 8.00 órától 16.00 óráig tartanak.  

 A tanítási órákon/foglalkozásokon kívül a tanulóknak ügyeletet biztosítunk. Ez idő alatt 

a tanulók az erre kijelölt helyen tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola 

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

Azok a tanulóink, akiknek lyukas órája van a tagintézmény-vezető által kijelölt 

pedagógussal kötelesek tartózkodni a tanteremben. 

 Az iskola épületét tanulóink sem lyukas órában, sem szünetekben nem hagyhatják el!  

Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása az osztályfőnök vagy a tagintézmény- 

vezető,(munkaközösség-vezető) engedélyével történhet.  

      Alsó tagozatban a szülőnek/gondviselőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy 

akadályoztatása esetén a gyermekét ki jogosult hazavinni az iskolából. 

 Az 1-4. évfolyamon a tanulók csak abban az esetben mehetnek egyedül haza vagy 

egyéb, nem az iskola által szervezett foglalkozásra, ha azt a szülő/gondviselő írásban 

kéri. 

 Az iskolában a tanulók és szüleik hivatalos ügyeiket munkanapokon 7.45 – 15.30 óráig 

intézhetik az iskolatitkári irodában. 

 

13. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

 

13.1 A tanórai foglalkozás rendje 

 

A tanórai foglalkozások a csengetési rendben megadott időben kezdődnek és fejeződnek be. 

A tanulónak becsengetéskor a tanóra helye szerinti tanteremben kell tartózkodnia.  
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A zárva tartott termek esetében a tanórák megkezdéséig a tanulóknak a terem előtt kell 

gyülekezniük.  

A tanuló a tanítási órán köteles betartani a pedagógus utasításait, a tanóra rendjét nem 

zavarhatja, szólási szándékát kézemeléssel kell jeleznie, s csak a pedagógus szólítására szólhat.  

 

13.2  Egyéb foglalkozások rendje 

 

A tanuló részt vehet az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.  

Rendszeres elfoglaltságok: napközi, tanulószoba, szakkör, sportkör, logopédia, egyéni 

foglalkozás, felzárkóztatás, középiskolai felkészítő foglalkozás, tehetséggondozás  

Nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum-, színház-, mozi 

látogatás, kirándulás  

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és 

szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes, melyekre a 

tanulók a szaktanároknál jelentkezhetnek. 

A tanórán kívüli foglalkozásról a tanulók csak igazoltan maradhatnak távol. 

Az egyéb foglalkozások között minimum 5 perc szünetet kell tartani. 

Az iskolában tanítási idő után – a tagintézmény-vezetővel történő egyeztetés után – iskolai 

programokat lehet szervezni tanári felügyelet mellett. Az osztálytermekben tartott 

osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus felügyeletével – a rendezvényt 

szervező osztály végzi. 

 

13.3 A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje 

 

A tanórai foglalkozásokat a 3-4. évfolyamon napközis, az 5-6. évfolyamon tanulószobai 

foglalkozás követi, melyre igény szerint a 7-8. évfolyam diákjai is jelentkezhetnek. 

A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti. A 3-4. évfolyamon 

az ebédeltetés pedagóguskísérettel zajlik. Az 5-6. évfolyamos tanulószobás tanulók egyéni 

órarendjük szerint önállóan ebédelnek tanóráik után. A tanítási idő és az ebéd végeztével a 

tanulószobán gyülekeznek. A napközis és tanulószobás tanulók - a szülő írásban történő kérése 

esetén – 16:00 óra előtt is távozhatnak az iskolából, melyet a tagintézmény-vezető engedélyez. 

 

13.4 A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

 

A tagintézmény lehetőség szerint tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat szervez. 

Ezeket a szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki igénybe veheti, melynek 

időpontjáról, helyéről és a foglalkozásokat vezető tanárok nevéről minden tanév/félév elején 

tájékoztatást kap a tanuló. 

 

14. A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításával kapcsolatos eljárás 

 

Az iskola pedagógiai programjában megtalálható helyi tanterv óratervi hálója határozza meg, 

hogy a szabadon tervezhető órák terhére mely tantárgyak óraszámai emelkednek.  

A tagintézmény-vezető minden tanévben az osztályfőnökök közreműködésével tájékoztatja a 

szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító 
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pedagógusokról. A tanuló a szülő által aláírt nyilatkozattal május 20-ig jelzi részt vételi 

szándékát. A választott tantárgy módosítására tanév közben nincs lehetőség.  

A tanulók részére választható: 

 Etika / hit - és erkölcstan  

A történelmi egyházakkal egyeztetve – heti egy alkalommal – biztosított tanulóink számára a 

hitoktatás. Az iskola lehetőséget biztosít a szülők és a hitoktatók találkozására. 

Az érvényes jogszabály szerint az 1. osztályba történő beiratkozáskor a szülő aláírásával jelzi, 

hogy az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és erkölcstan vagy a kötelező etika órán 

kíván részt venni gyermeke. A szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja 

le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.  

Az adott tanév kezdetéig a tagintézmény-vezető engedélyével írásban módosíthatja a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 

Idegen nyelv  

Tagintézményünkben az angol és német nyelv tanulása közül választhatnak tanulóink a 

harmadik tanév végén. A csoportba sorolásról a szülői igények mérlegelésével a tagintézmény-

vezető dönt az osztályfőnökkel történő egyeztetés után. A választott tantárgy módosítására nincs 

lehetőség.  

 

15. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használatának rendje 

 

Az iskola biztosítja a tanulónak azt a jogát, hogy igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló 

eszközöket, iskolai helyiségeket a tanítás előtt, a tanórák közötti szünetekben az iskola 

nyitvatartási idejében.  

Az iskola tanulói az intézmény helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait a tantermekben 

kifüggesztett terem használati rend alapján használják. A terem rendjét a szaktanárok készítik el. 

A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket a tanulók, a pedagógusok, a dolgozók 

kötelesek rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, 

tisztaságra; betartva a baleset- és tűzvédelmi szabályokat. Kötelessége minden 

iskolahasználónak, hogy az észlelt meghibásodásokat jelezze az iskolatitkári irodába. 

 

A tanórák, foglalkozások után a következő termeket, helyiségeket zárva kell tartani:  

 számítástechnikai terem, idegen nyelvi terem, könyvtár, 

 tornaterem, szertárak, fejlesztő szoba.  

A terem zárásáról a pedagógusok gondoskodnak. Becsengetés előtt a tanulók az érintett 

helyiségben tartandó tanórák, foglalkozások esetében a terem előtt várakoznak. 

 

15.1. Tantermek használatának szabályai 

 

 A tanterem rendjéért és tisztaságáért az ott tartózkodó osztály, csoport felelős. 

 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják helyükön ülve a pedagógust. 

 A tanteremben található tárgyakra (székek, asztalok, tábla, projektor, interaktív tábla, 

függöny, szekrény, stb.) minden tanuló és pedagógus köteles vigyázni, azok épségének 

megőrzésére a többieket figyelmeztetni. A teremből tárgyakat csak pedagógus 

engedélyével szabad kivinni. 

 A tanteremben (folyosón) tilos labdázni. 

 A tanteremben szünetben – rossz időjárás és tízóraizás kivételével – csak a hetes 

tartózkodhat. 

 Az utolsó tanítási óra után a tanulók a szemetet a padból kiszedik, az első és második 

osztályosok kivételével felteszik a székeket a padokra.  



 

 

 
 

   Az intézmény tantermei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja a tanórák és a 

tanórán kívüli foglalkozások rendjét. 

 Hétvégén csak előzetes tagintézmény-vezető engedéllyel és tanári felügyelettel lehet 

használni az iskola helyiségeit, eszközeit. Ebben az esetben is ügyelni kell a baleset-és 

tűzvédelmi szabályok betartására. 

 

15.2.  A számítógépterem használati rendje 

 

 A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 

tartózkodhatnak. 

 Az óra elején csak tanári utasításra kapcsolhatják be a gépeket, és azonnal jelenteni 

kell az esetlegesen észlelt hibákat. A számítógép eltárolt beállításait (kezdőlap, 

háttérkép, alapértelmezett értékek, automatikusan induló programok) megváltoztatni 

tilos. 

 A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. 

Játékok telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb 

hardver eszközök bevitele tilos. Használat során be kell tartani a vírusok elleni 

védekezés általános szabályait. 

 A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. 

    A foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. A 

számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos. 

 

 15.3 A tornaterem használati rendje 
 

 A tornaterembe a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

 A tanulók kötelesek a felszerelésüket (tornacipő, tornaruha) magukkal hozni és abban 

tornázni. Az alkalmankénti felmentés esetén is kötelező a tornacipő használata.  

 A tornaterem zárásáról a testnevelést tanítóknak kell gondoskodni. A tornateremben 

illetve az öltözőkben hagyott személyes tárgyakért a pedagógus nem vállal 

felelősséget. Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. 

 A felmentett tanuló köteles a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodni és az óra 

teljes időtartama alatt fegyelmezett magatartást tanúsítani. Az állandó felmentett, a 

részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember 15. napjáig 

felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanárnak. 

 Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos 

javaslata alapján. 

 Az öltözők rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek. A tanulók az öltözőt elhagyva 

lekapcsolják a villanyokat. 

 A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi 

előírásokat. Baleset esetén a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

 A foglalkozások során meg kell őrizni a terem rendjét és tisztaságát, oda ételt, italt 

bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos. 

 A tagintézmény tornaterme csak akkor adható bérbe, ha az nem gátolja a tanórák és a 

diáksportkör működését. 

 

  15.4  Aulák, folyosók 

 

 A balesetmegelőzés végett tilos a lépcsőkön és a folyosókon rohangálni, lökdösődni. 

 Az aulában elhelyezett hirdetőtáblákra, faliújságokra a tagintézmény-vezető, a 

diákönkormányzatot segítő tanár, a szakmai munkaközösség-vezetők engedélyével 

tehető ki írásos anyag.  
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 A folyosókon található beépített szekrényeket a tanulók rendeltetésszerűen használják, 

rendjéért az adott osztály tanulói felelnek. 

 Az iskolatáskákat, benti cipőket a szekrényben kell tárolni. 

 

15.5  A könyvtár használati rendje 

 

 Az iskolai könyvtár a DÖK javaslatait figyelembe véve a könyvtáros által 

meghatározott időben tart nyitva. A nyitva tartás rendje megtekinthető az aulában és a 

könyvtár ajtaján. A törvényi előírásoknak megfelelően erre fordítható időkeret 5 óra.  

 A beiratkozás tanév elején történik, a könyvtárnak minden tanuló tagja lehet. Ez egy 

tanévre szól. 

 A könyvtár szabályait betartva lehet könyveket kölcsönözni, melyekért a tanuló anyagi  

felelősséget vállal. A könyvtárban kialakított rend betartása, kulturált viselkedés 

mindenki számára kötelező. 

 A könyvtár igénybevételének egyéb részletező szabályait az intézményi SZMSZ 

tartalmazza. 

 

  15.6 A sportpálya/iskolaudvar használatának rendje 
 

 Az iskolai sportpályát és az iskolaudvart szabadidős tevékenység céljából tanulóink 

csak pedagógus felügyeletével vehetik igénybe úgy, hogy a tanórák rendjét ne 

zavarják. Az udvaron tanítási napokon csak 16 óráig (ügyeletben 17 óráig) 

tartózkodhatnak a tanulók. 

 Az iskolai udvar parkosított területének védelme valamennyi tanuló kötelessége. 

 Az iskola területén, az udvaron és a pályán kerékpározni és rollerezni tilos. Kerékpárt 

és rollert csak az arra kijelölt helyen, lezárva lehet tárolni. Az elveszett kerékpárért, 

rollerért az iskola felelősséget nem vállal. A tanulók, a más tulajdonában lévő 

kerékpárokhoz nem nyúlhatnak, károkozáskor anyagi kártérítéssel tartoznak.  

 Az udvari játékokat rendeltetésszerűen kell használni. 

 

16. Óvó, védő intézkedések rendje 

 

Az iskolát tanítási napokon az óraközi szünetekben nem lehet elhagynia a tanulónak. 

Kivételes esetben erre csak - a szülő személyes vagy írásbeli kérésére vagy annak hiányában - 

a tagintézmény-vezető, az osztályfőnök, az órát tartó pedagógus engedélyével hagyhatja el az 

iskola területét.  

A balesetek megelőzése érdekében saját és társai testi épségére minden tanuló köteles ügyelni. 

A folyosókon, lépcsőkön, tantermekben rohangálni, csúszkálni, ablakon kihajolni 

balesetveszélyes és tilos. 

A durvaság, a verekedés megengedhetetlen viselkedési forma. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével összefüggésben az iskolának kárt 

okoz, a Ptk. szabályai szerint kell a felelősséget viselnie. 

  

16.1 Tűz- és balesetvédelem 
 

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek. Ekkor a 

tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat az 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismerteti az osztályfőnök. Az ismertetés 

ténye az e- naplóban, az első osztályfőnöki óra anyagaként kerül dokumentálásra. A tanulók 

aláírásukkal 1. osztályos tanulók esetében a szülők – igazolják, hogy az előírásokat 

megismerték, azokat tudomásul vették. 
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Technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika tantárgyak esetén a pedagógus köteles  

az első órán a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és 

azok megelőzési módjáról. A balesetveszélyes tárgyak (olló, kés, körző…) csak a szaktanár 

által megengedett időben és módon használható. 

Az iskolába tilos behozni minden olyan dolgot, amely a tanóra és foglalkozások rendjének 

megzavarására, személyiségi jogok megsértésére alkalmas, illetve a többi diákot tanuláshoz 

való jogában sérti vagy az egészségre, a testi épségre nézve veszélyt hordoz magában. A 

pedagógus ezeket elveheti és az iskola titkárságán elhelyezi, majd az iskola haladéktalanul 

értesíti a tanuló szülőjét/gondviselőjét, hogy az elvett tárgyat hol és mikor veheti át. 

Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével 

és felügyeletével használhatnak. 

A menekülési útvonal az iskola minden helyiségében jól látható helyen ki van függesztve. 

Minden tanévben részt vesznek diákjaink tűzvédelmi riadó gyakorlatában.  

Az épületben történő dohányzás vagy tűzgyújtó eszköz alkalmazása a riasztórendszer 

bekapcsolását és a tűzoltóság - esetleg indokolatlan - kivonulását vonhatja maga után. Ebben 

az esetben a kiskorú tanuló szülőjét/gondviselőjét kártérítési felelősség terheli. 

 

16.2 Teendők baleset esetén 
 

A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. A sérültet 

megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben mentőt kell hívni. A sérülés 

körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása esetén más 

érintett pedagógusnak a szülőt és a tagintézmény-vezetőt (intézményvezetőt) tájékoztatni kell. 

A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 

17. A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, 

      megszervezésükkel kapcsolatos eljárás 
 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és szűrés éves munkaterv alapján az iskolaorvos és 

védőnők segítségével történik az SZMSZ-ben leírtak alapján. 

Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és vérnyomásmérés, látás-, 

hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint preventív jellegű előadások 

megszervezése különböző korcsoportok számára. 

A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést 

kapnak. 

A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati 

rendelőben évente, szorgalmi időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint 

annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja. 

A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés 

foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező. 

 

18. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetősége 
 

A gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

látja el. Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a 

fejlesztő pedagógus is bekapcsolódik a problémák megoldásába. 

Kapcsolatot tart a gyermekek védelme érdekében a különféle szervezetekkel (Pedagógiai 

Program szerint). 

Elérhetősége: napközben 8:00 és 14:00 óra között a 402-027-es telefonszámon vagy a 

szechenyi3@t-online.hu e-mail címen. 

mailto:szechenyi3@t-online.hu
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19. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán 

     kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 

Az iskolánkba járó tanítványainktól elvárjuk, hogy:  

 betartsák az iskolai házirendbe foglalt szabályokat, 

 tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok, felnőttek, tanulótársaik 

emberi méltóságát, 

 ne használjanak sértő beszédet senkivel szemben, ne verekedjenek,  

 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, legyenek a felnőttekkel és 

tanulótársaikkal szemben tisztelettudók, előzékenyek,  

 köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően 

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

 fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, magatartásukkal 

ne zavarják társaikat a tanulásban, a pedagógust az óra tartásában 

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

 távolmaradásukat a házirend előírásai szerint igazolják,  

 ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek, óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit. 

 

A tanulóknak az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken tilos az energiaital, az 

alkoholmentes sör, a dohányáru, a szeszes ital és a kábítószer birtoklása és/vagy fogyasztása 

és bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, hántolatlan mag, 

kártya, gyúlékony vegyszer, robbanószerek bevitele. A tilalmak megszegése elmarasztalást 

(fegyelmező intézkedést, súlyos kötelezettségszegés esetén fegyelmi büntetést) von maga 

után. 

 

A tanuló életkorának megfelelően öltözzön, kerülje a kirívó ruhák viseletét, a rúzs, a 

körömlakk, a hajfesték használatát.  

    

Az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken a tanuló köteles ünnepi öltözetben megjelenni 

(lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz; fiúknak: sötét nadrág, fehér ing).  

 

Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is az osztályfőnök útmutatása 

alapján  

 kulturáltan viselkedjen,  

 a megbeszélt szabályokat tartsa be, ezek megszegésekor a tanuló kizárható a 

programból és/vagy fegyelmező intézkedésben részesül.  

 utcán, közlekedési járműveken, nyilvános helyen (múzeum, színház, stb.) ne étkezzen, 

ne szemeteljen, ne hangoskodjon, alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg. 

Az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken az intézmény nevéhez, jó hírnevéhez méltóan 

viselkedjenek. 

 

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

      foglalkozáson való használatának szabályai 

 

Mobiltelefont az intézménybe csak saját felelősségre hozhat a tanuló. Az iskolába lépéskor 

köteles az „okos eszközt” (mobiltelefon, tablet) és bármilyen más, a tanítás-tanulás 

megzavarására alkalmas eszközt kikapcsolva, elnémítva a táskájába eltenni. Iskolai időben a 

mobiltelefonok használata tilos. 

Az „okos eszköz” tanítási órán csak a szaktanár engedélyével, tanulási céllal kapcsolható be, 
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amit a feladat elvégzése után a szaktanár kérésére a diák köteles kikapcsolni. Tanórán a tanuló 

nem folytathat a tanulást akadályozó illetve a tanár munkáját zavaró tevékenységet. Tanórán 

kívül szükség esetén csak pedagógus engedélyével vagy az iskolából való távozásakor szabad 

bekapcsolni.  

Ha a tiltás ellenére a tanuló ezen eszköze bekapcsolt állapotban van tanítási órán vagy óraközi 

szünetben, akkor azt a pedagógus elveszi és az iskola titkárságán elhelyezi. Az iskola 

haladéktalanul értesíti a tanuló szülőjét/gondviselőjét, hogy az elvett tárgyat hol veheti át. Ez 

a szabályozás az iskolában szervezett rendezvényekre is érvényes.  

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják. 

Amennyiben a tanuló engedély nélkül használja a telefonját, a pedagógus elveszi, értesíti a 

szülőt. A telefont minden egyes esetben csak a szülő veheti át. Ha a tanuló harmadik 

alkalommal is engedély nélkül használja telefonját, a pedagógus elveszi és írásbeli szaktanári 

figyelmeztetésben részesíti. 

 

21. Pedagógus vagy alkalmazott ellen irányuló közösségellenes vagy azzal fenyegető   

      cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei  

  

A tanuló az iskola pedagógusa vagy alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt 

követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha a közösségi együttélés szabályaival alapvetően 

ellentétes magatartást tanúsít. 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.  

Ha a közösségellenes magatartás vagy a fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek, akkor a tagintézmény-vezető a cselekményről szóló tudomásszerzéstől 

számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló 

szüleit.  

A vizsgálat lefolytatása: 

 három fős bizottság létrehozása, melyet a tagintézmény-vezető vezet.  

A vizsgálat tárgya: 

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

történő fenyegetést.  

 a bizottság megállapítja, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi 

eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.   

 figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka 

nyugodt folytatását.  

A vizsgálatnak és az intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, 

valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai 

közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

Eljárásrend tanulók részére 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, lázmentes, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. A szülő felelőssége, hogy a beteg tanuló ne menjen iskolába. Az oktatásban és 

nevelésben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, 

akinek a fertőzésre utaló tünetei vannak: 

- köhögés, nehézlégzés, légszomj 

- láz, hidegrázás 

- torokfájdalom, izomfájdalom 

- újonnan kialakult ízérzés vagy szaglászavar 

- émelygés, hányás és/vagy hasmenés 

Az a 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. 

 

Iskolába érkezés 

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől kötelező a tanulók 

testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az 

érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 °C-ot. Ha a tanuló testhőmérséklete 

az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a tanulóktól el kell 

különíteni és erről a szülőt/törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.   

Az iskola negyed nyolctól van nyitva, csak indokolt esetben tartunk ügyeletet 7 órától. 

Érkezés az iskolába: reggel negyed 8-tól 

 alsó tagozatos gyerekek a főbejáraton, 

 felső tagozatos tanulók a belső udvar felől az ebédlő melletti bejáraton lépnek az 

épületbe. 

Mindkét bejáratnál (mérési pontnál) a nevelő-oktató munkát segítő ill. a tagintézmény-vezető 

által kijelölt személy végzi a testhőmérséklet-mérést. Az ügyeletes pedagógus felügyeli a 

csoportosulás, torlódás elkerülését (1,5 m betartása, útbaigazítás, információval ellátás).  

A bejáratnál elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő használata kötelező minden iskolába lépő 

személynek. Tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás az iskolába érkezéskor, 

étkezések előtt és után. A mosdókban, az osztálytermekben kézfertőtlenítő, kéztörlésre 

papírtörlő kerül kihelyezésre. 

 

Iskolából távozás 

Felső tagozatos tanulók óra után az ebédlő melletti bejáraton hagyják el az épületet. 

Kérjük a szülőket, hogy a tanítási órák, foglalkozások után délután gyermekükre az iskola 

parkjában várakozzanak és együtt haladéktalanul hagyják el az iskola területét az alábbi 

időpontokban:  

1.d-1.e:15:45 óra 2.d: 15:50 óra  3.d-4.d: 16:00 óra 

16:00 – 17:00 óra között ügyeletet tartunk. Az aznap ügyeletet ellátó pedagógus a 

tantermében fogja a gyermek felügyeletét ellátni 17 óráig. A tanterem ablakain elhelyezett 

kiírás segíti a tájékozódást. Amennyiben a szülő a megadott időpontnál hamarabb kívánja 

gyermekét elvinni az iskolából, a tanuló tantermének ablakán kopogtatással jelzi szándékát. A 

tanulót a parkban várja a szülő és az épületet a lehető leghamarabb hagyják el. 

Kérjük, hogy felesleges kopogással ne zavarják a foglalkozást! 
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Étkezés 

Az ebédlőben a csoportosulás megelőzése érdekében az osztályok kötelesek betartani a 

kialakított rendet, a 1,5 méteres távolságot. Tízórai és ebéd előtt az ebédlőben, uzsonna előtt a 

mosdóban a gyermekek alaposan, szappannal kezet mosnak. 

Tízóraizás rendje: 

1. szünet 08:40 – 09:00  1.d, 1.e osztály saját tantermében  

2.d és 3.d osztályok az ebédlőben     Felelősök: osztálytanítók 

A tízórait az első osztályos tanulók az osztályteremben fogyasztják el. Kiszolgálásukban a 

konyhai dolgozók segítenek. Étkezés után a takarítónő a tantermekben elvégzi a fertőtlenítő 

takarítást.  

2. szünet 09:40 – 10:00  4.d + felsőbb évfolyamok tanulói 

Felelősök: osztálytanítók, felsős ügyeletes 

Tízórainál és ebédnél az osztályok tanulói a számukra kijelölt, megterített asztalokhoz ülnek 

le. Az uzsonna minden osztály tantermében kerül elfogyasztásra. 

 

Ebédeltetés rendje 

Az ebédlőben is kötelező a távolságtartás, a szappanos kézmosás. Az ebédeltetés 11:40-től 

kezdődik az osztálytanító felügyeletével. Az osztályok kötelesek betartani a kialakított 

ebédeltetési rendet.  

Negyedik óra (11:40 óra) után az 1-2. osztályosok ebédelnek. A többi osztály tanulói napi 

órarendjükhöz igazodva csak az utolsó órájuk befejeztével mehetnek ebédelni. Azok a 

tanulók, akiknek 7 vagy több órája van, a 6. óra utáni szünetben étkezhetnek. Az ebédeltetési 

időpontok az ebédlő konyhai személyzetével egyeztetésre került. 

 

Szünetek rendje 

Ügyeletes pedagógus negyed nyolctól tartózkodik az iskolában. Szünetekben az alsó 

tagozatosok a folyosón, a felsősök a tantermeikben tartózkodhatnak pedagógus felügyelete 

mellett. 

Belső udvar ügyeleti rendje: Az ügyeleti beosztásnak megfelelően. 

Park ügyeleti rendje: A felső évfolyam tanulói minden szünetben az ügyeletes pedagógus 

felügyeletével tartózkodnak itt. 

Rossz idő esetén a tanulók a tantermekben, a folyosókon tölthetik a szünetet. Szünetekben a 

közösségi tereken (folyosó, aula, mosdó) a tanulók és pedagógusok szájat és orrot eltakaró 

maszkot viselnek. A tanítási óránkon a maszk viselése lehetséges, nem kötelező. A 

tantermekben folyamatos a szellőztetés órákon és szünetben. 

A testnevelés órák jó idő esetén a belső udvaron vagy külső helyszínen (pl. kondipark) 

kerülnek megtartásra, eső esetén a tornateremben. Az öltözőkben a csoportosulás elkerülése 

érdekében a tanulók kisebb csoportokban öltöznek.  A délutáni nem tanórai iskolai 

sportfoglalkozások, sportkörök megtartása átmenetileg felfüggesztésre kerül. 

A nevelőtestület által elfogadott csengetési rend: 

1. óra  08:00 – 08:45 

2. óra  09:00 – 09:45 

3. óra  10:00 – 10:45 

4. óra  10:55 – 11:40 

5. óra  11:50 – 12:35 

6. óra  12:45 – 13:30 

7. óra  13:35 – 14:20 

8. óra  14:25 – 15:10 

9. óra  15:15 – 16:00 
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Az alsó tagozatos tanulók saját tantermükben tartózkodnak a nap folyamán. A tantermek 

megfelelő szellőztetése, a felületek fertőtlenítése érdekében a tanítási órák 40 percesek, 

melyek jelzőcsengőkor véget érnek. Így 5 perccel hosszabbodik a szünet.  

A reggeli sorakozó elmarad. A diákok az őket érintő fontos információkat, egyéb tudnivalókat 

iskolarádión keresztül hallgatják meg. 

 

Eljárásrend szülők részére 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. A szülő felelőssége, hogy a beteg tanuló ne menjen iskolába. 

A kisiskoláskorú gyerekek szülei gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérhetik el. Reggel és 

napközben nem tartózkodhat szülő az intézményben. Kivételt képeznek indokolt esetben a 

tagintézmény-vezetővel telefonon (54 402 027) előre egyeztetett esetek, ha a szülő 

- beteg gyermekéért jön, 

- iskolai ügyet intéz. 

Ilyenkor is kötelező  a kézfertőtlenítő és a maszk használata. Akinek az iskolába lépése 

elkerülhetetlen, erről nyilvántartó lapot kell kitöltenie az iskolatitkári irodában. 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés 

van. Köteles megadni telefonszámát, amelyen napközben a gyermek betegsége esetén 

értesíthető. Telefonhívás után haladéktalanul haza kell vinnie gyermekét.  

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul az iskolatitkári iroda melletti helyiségben elkülönítésre kerülnek. 

Tanuló esetében felnőtt felügyelete biztosított, aki szájmaszkot és védőkesztyűt visel.  

Az iskola értesíti az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, akinek feltétlenül fel kell hívnia 

telefonon a házi gyermekorvost. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.  A házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.   

Az intézményvezető értesíti a járási kormányhivatal vezetőjét, a népegészségügyi osztályán a 

tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld minden esetben a tankerületi igazgató részére. 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tennie. A betegség gyanújával érintett személy távozása 

után a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni kell. 

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a Megyei 

Kormányhivatalt, valamint a tankerületet haladéktalanul tájékoztatni kell. A gyermek, a 

tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, illetve a hatósági karantén 

határozatának megfelelően. Az orvosi igazolást az intézmény elfogadja, azt saját 

hatáskörben nem bírálja felül. A szülő csak a házirendben szabályozott napokra adhat 

szülői igazolást! 
Igazolt a hiányzás, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakra. 

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

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

Ha a tanuló hiányzása (betegség, karantén miatt) eléri az 51.§ (7) bekezdésében rögzített 

mértéket, nevelőtestületi döntéssel osztályozó vizsgára kell bocsátani. Ha az iskola 

megszervezte a digitális oktatást és a tanuló értékelése lehetséges, osztályozó vizsga nélkül is 

osztályozható, és tovább engedhető. 

Szülők további tájékoztatása online formában történik.  
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HÁZIREND A DIGITÁLIS OKTATÁSRÓL 

Bevezetés 

A kialakult járványügyi helyzetben jelenleg hagyományos módon, nappali munkarend szerint 

folyik a nevelés-oktatás. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást kizárólag az 

Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el a járványügyi helyzetnek megfelelően. Ennek 

elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Amennyiben a 

koronavírus elleni védekezésképpen részleges iskolabezárásra kerül sor, a digitális 

munkarendre történő átállás során szükség szerint a tantárgyfelosztás és az órarend fenntartói 

engedéllyel módosításra kerül az új munkarendnek megfelelően. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése, 

a pedagógusok és a tanulók online vagy személyes találkozást nem igénylő módon – 

elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. Alapvető érdek, hogy ebben a 

helyzetben az iskolai kommunikáció, a digitális tanulástámogatás átlátható, könnyen 

kezelhető legyen. 

A digitális iskolai házirend célja 

 A digitális iskolai házirend a meglévő házirend kiegészítéseként a digitális oktatás 

működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja. 

 A digitális felületek pedagógus, tanuló és szülő számára egyaránt átlátható, biztonságos, 

hatékony eszközei legyenek az oktatásnak. 

 A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség 

növelését szolgálják az online térben is. 

 

A digitális iskolai házirend hatálya 
A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a 

digitális munkarend idejére, akik számára tantermen kívüli, digitális oktatást rendeltek el. 

Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások 
- asztali számítógép/laptop  

- internetelérés  

- iskola által biztosított tanulói, szülői e-mail cím 

- további alkalmazások használata is lehetséges (redmenta, learningapps, youtube), melyek 

eléréséről és használatáról a pedagógus köteles tájékoztatni a tanulókat és a szülőket 

A digitális munkarend szabályai 

Előzetes feladatként a pedagógusok 

- felmérik, hogy rendelkezik-e a tanuló a megfelelő informatikai eszközzel, online 

kapcsolattartási formával. 

- kialakítják az osztályok, a tanulócsoportok, a szülők részére a megfelelő hozzáférési, 

jogosultsági szinteket. 

Egységes rendszert használnak a pedagógusok:  

KRÉTA információs felületén - házi feladat, az értékelés, az osztályzatok beírása 

Felső tagozaton: 

Classroom – minden információhoz ezen keresztül jut a tanuló, itt történik a feladatok 

kiadása, visszaküldése   

Classroom, Redmenta – számonkérés 

Alsó tagozaton: 

Facebook, Messenger, E-mail – feladatok kiadása, visszaküldése 

A digitális oktatás idejére napirend kerül kialakításra, mely lehetővé teszi a pedagógusok, a 

tanulók, a szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat hatékonyságát. A digitális 

tanulási idő felső tagozaton 8.00-tól 13.35-ig tart. A feladatok kiadása aznap, az órarendben 
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szereplő tanóra idejében történik, amikor a diáknak a szaktanárral a nappali munkarendű 

tanítási órája lenne. Alsó tagozaton osztályonként a többségi szülői igényekhez igazított 

napirend szerint történik a feladatok kiadása. 

 

Az adott osztály érettségi és önálló tanulási szintjéhez igazodva az online órákat és az 

önállóan végezhető tevékenységeket (pl. projektmunkák elkészítése) vegyesen, a helyes 

arányokat megtartva alkalmazhatja a pedagógus. Az online tanórák valós időben, órarend 

szerint történnek, melyeken a diák köteles részt venni. A hiányzásokat a pedagógus a KRÉTA 

felületén a nappali munkarendben előírt módon vezeti. 

A kiadott otthoni feladatok elvégzésének időigénye nem lehet több annál, ami a hagyományos 

jelenléti oktatásban pedagógiailag hasznos és indokolt. Hétvégén, késő este és pihenőidőben 

nem adható feladat a tanulóknak.  

A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején 

A tanulók digitális munkarend esetén is kötelesek rendszeres munkával és 

fegyelmezett magatartással, képességeiknek megfelelően tanulmányi 

kötelezettségeiknek eleget tenni. Tiszteletben kell tartaniuk tanulótársaik, tanáraik és 

az iskola dolgozóinak emberi méltóságát, személyiségi jogait.  

A digitális felületet nem használja magánjellegű célra, levelezésre még csoporton 

belül sem. 

 Napi szinten köteles belépni a KRÉTA és a GOOGLE CLASSROOM felületére, a 

saját osztályába, jelezni feladatot kiadó pedagógusnak, hogy megkapta azt.  

 A napi órarendi óráknak, a csengetési rendnek megfelelően köteles aznapi feladatait 

elvégezni.  

 Köteles a pedagógusok által megadott tananyagrészeket feldolgozni, a beadandó 

feladatokat elvégezni a szaktanár által megadott határidőn belül. A határidőt minden 

tanulónak be kell tartania. 

 Köteles a pedagógusok visszajelzését, értékelését megtekinteni. 

 Online tanórán részt vesz. 

 A tanuló a tartott óráról hang- és képanyagot nem készíthet.  

 A digitális oktatásban való részvétel során is az iskola hírnevéhez méltóan 

viselkedjen! 

 

A tanuló joga a digitális munkarend idején 

 Minden tanulónak joga, hogy a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális oktatás 

formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon. 

 Szervezett formában kérdéseket tehet fel a tanuló úgy, hogy mások tanuláshoz, ill. 

munkához való jogát, emberi méltóságát ne sértse.  

 A diáknak joga van a napi tanulási idő utáni, a 

hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló pihenéshez. Ezeken a 

napokon nincs oktatási és kommunikációs lehetőség.  

 A tanuló joga, hogy amennyiben nem áll rendelkezésére otthon számítógép vagy 

internetkapcsolat, használhatja az iskolai informatikai eszközöket, tanulhat vagy 

elkészítheti tananyagait. Ebben esetben az osztályfőnök a szaktanárral időbeosztást 

készít számára, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak az iskolában. 

 A különleges helyzetre való tekintettel az iskola a lehetőségeihez mérten informatikai 

eszközt biztosíthat a tanuló részére. Az eszköz átvételéről a szülő köteles átadás-

átvételi elismervényt aláírni, melyben igazolja, hogy az eszközt hiánytalanul és 

működőképesen átvette, a különleges helyzet megszűnése után visszaszolgáltatja. Az 

eszközben bekövetkezett sérülésért vagy az eszköz elvesztéséért felelősséget vállal. 

Ha meghibásodást tapasztal, azt mielőbb jelezni köteles az iskola titkárságán.  
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Számonkérés, ellenőrzés, értékelés 

 A számonkérések módjáról (témazáró, témaközi, röpdolgozat) és időpontjáról az 

iskolai házirendben meghatározottak szerint tájékoztatja a pedagógus a tanulókat a 

KRÉTA rendszeren keresztül. 

 A pedagógusok a folyamatosan ellenőrzik, értékelik a tanulók által elkészített 

feladatokat, kijavított munkákat szövegesen és/vagy osztályzattal értékelik. A 

tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA-napló; 

tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót.  

 Ha a tanuló nem adja be a feladatokat a kijelölt határidőig a pedagógus jelez az 

osztályfőnöknek, és a szülőnek a Kréta e-naplóban. Ha a tanuló több alkalommal nem 

készíti el a beadandó feladatát, az osztályfőnök jelez a tagintézmény-vezetőnek, aki 

írásban felszólítja a tanulót tanulmányi kötelességeinek teljesítésére. 

 Amennyiben a tanuló rajta kívülálló okok miatt nem készül el az adott feladattal a kiírt 

határidőig (pl.betegség miatt), mindenképpen jelezze az osztályfőnöknek vagy a 

szaktanárnak. Ebben az esetben lehetőséget kap az elmaradt feladatok pótlásra.  
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A BIHARI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISIKOLA HÁZIRENDJE 

 

1. Bevezető rendelkezések  

 

Házirendünk nem fogalmaz meg minden lehetséges esetre konkrét szabályokat és tiltásokat. A 

jogszabályok és paragrafusok segíthetik az élet zökkenő-mentesebb működését, de nem 

céljuk, hogy minden esetre konkrét megoldásokat ajánljanak. Fontos, hogy az alapvető 

erkölcsi normákat mindenki gyakorolja, attól függetlenül, hogy jogszabály rendelkezik-e 

felőle, vagy sem. Csak így valósítható meg az egymásra figyelő segítőkészség és jóakarat, 

amire mi az iskolánkban törekszünk. Elsősorban nem azt mondjuk, hogy mit nem szabad, 

hanem azt, hogy mit kell tenni, mire kell törekedni, hogy harmonikusan élhessünk 

önmagunkkal és környezetünkkel. 

Az intézménybe való beiratkozással a tanuló és szülője/gondviselője elfogadja az iskola 

alapelveit, házirendjét, tiszteletben tartja értékrendjét. 

 

A házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása 

és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! 

 

Az Intézmény adatai 

 neve: Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola  

Bihari Alapfokú Művészeti Iskolája 

 telephelye: 4100. Berettyóújfalu, Ady Endre u. 1. 

 alapító szerve: Berettyóújfalu Nagyközségi Tanács 

 felügyeleti szerve: Berettyóújfalui Tankerületi Központ  

 

Az iskola nagyobb tanulóközösségei 

 A tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25%-a, akiknek a képviselője minden 

évben a végzős elméleti csoport által megválasztott tanuló. Ő képviseli az alsóbb éves 

növendékek érdekeit is. 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 

kikéri a tanulók nagyobb közösségének véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú 

tantestületi értekezleteken való részvételüket. 

 

1.1. A Házirendet: 

 

 a tagintézmény vezető készíti el, 

 és a nevelőtestület fogadja el. 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülők közössége és a tanulók nagyobb 

közösségének képviselője véleményezési jogot gyakorol. A házirendet 

2011. évi CXC. törvény 25.§ (4) alapján a nevelőtestület fogadja el, azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó 

egyetértése szükséges. 

 

1.2. Jogszabályi háttér 

 

A Házirend a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), a 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, valamint az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata. 
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1.2. A házirend hatálya 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskolájának 

házirendje az iskolai élet, valamint az intézmény területén kívüli iskolai programokra (pl.: 

nem hagyományos tanórai keretben szervezett tanítás, kulturális programok, hangversenyek, 

hangverseny-utak, stb.), rendezvényekre terjed ki. A házirend szabályai érvényesek a 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Bihari Alapfokú Művészeti Iskolájával tanulói 

jogviszonyban álló tanulóra, a szülőre/gondviselőre, aki a gyermek törvényes képviselőjeként 

gyakorol jogokat, illetve a pedagógusra és az intézmény minden más alkalmazottjára. 

 

2. Jogok és kötelességek 

 

2.1. A tanulók jogai 
 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

a. színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,  

b. igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket ( pl. ingyenes hangverseny látogatás ), 

c. személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára, 

d. tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

e. érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

f. részt vegyen tanulmányi versenyeken,  

g. kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,  

h. szervezze közéletét, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérje,  

i. véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  

j. képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,   

k. kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon,  

l. egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, és az iskolavezetés 

segítségét,  

m. családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – kedvezményekben  

részesüljön, 

n. kérheti átvételét más iskolába.  

 

2.2. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 
 

Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a végzős diákokon keresztül 

érvényesíthetik jogaikat. 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, 

melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

 

Véleménynyilvánítás  

 

A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.   

A vélemény-nyilvánítás formái lehetnek: - személyes megbeszélés, írásos megkeresés, 

véleménynyilvánítás.  
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A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók 

véleménynyilvánítási szabadságát.  

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben 

előírt módon a szaktanárától, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 

Az iskolába beiratkozott tanulók a Köznevelési törvény 46.§-ban meghatározott jogaikat csak 

az iskolai tanév megkezdésétől gyakorolhatják. 

 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

A tanuló joga, hogy tájékoztatást kapjon: - a személyét, illetve - a tanulmányait érintő 

kérdésekről. A pedagógusok és a tagintézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, 

hogy a tanulók ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A 

tájékoztatás formái: - szóbeli tájékoztatás, - írásbeli tájékoztatás. A tájékoztatás a tájékoztatás 

tartalmának, jellegének megfelelően történhet: - közösen, illetve - egyénileg. A tanulóval 

kapcsolatban tájékoztatást adhat: - a tagintézményvezető, - a nevelőtestület, - a szaktanár. A 

tanulók az intézmény életét érintő eseményekről a következő lehetőségek szerint 

tájékozódhatnak:  főtárgyi órák, kötelező tárgyi órák  e-napló bejegyzések  hirdetőtábla  

tagintézményvezető beszámolója. 

2.3. A tanulók kötelességei hogy: 

 

a. betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  

b. tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

c. részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,  

d. rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének,  

e. az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, 

védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

f. biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,  

g. a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: kották) magával hozza,  

h. segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését,  

i. tisztelje társait és az iskola dolgozóit,  

j. védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, 

kábítószer fogyasztás stb.,  

k. az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg, 

l. az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjen meg.  

m. Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, 

nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, 

kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az 

iskola felelősséget nem vállal. 

n. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

o. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 
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3. Az iskola munkarendje 

 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A 

tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév elején kell meghatározni.  

 

Az intézmény nyitva tartása szorgalmi időben 

Hétfőtől péntekig reggel 6 órától az órarendben jelzett utolsó óra végéig, szombaton 8 órától 

az órarendben jelzett utolsó óra végéig, vasárnap zárva. 

Rendezvények esetén a nyitva tartás ettől eltérő lehet, melyet a tagintézményvezető rendel el. 

Az intézmény a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Hivatalos nyitva 

tartási időn kívül senki nem tartózkodhat az épületben, csak az erre beosztott munkát végzők. 

A fenti időpontokat mindenki köteles betartani, tehát a zárás előtt a zárásra kijelölt 

alkalmazott munkáját mindenki köteles segíteni azzal, hogy a zárás előtt 5 perccel a teremben 

folyó gyakorlást, tanítást befejezi, a tanterem ablakait bezárja, a fűtést elzárja, a villanyt 

lekapcsolja és a termet kulccsal bezárja.  

 

3.1. A tanórák rendje 

 

A növendékek egyéni és csoportos foglalkozásokon vesznek részt. 

A hangszeres foglalkozások egyéni beosztás szerint folyamatosan zajlanak „A” tagozaton heti 

2x30 percben, „B” tagozaton heti 2x45 percben. 

A csoportos órák délutánonként heti 2x45 percben, tanáronként és 

csoportonként változnak. Az oktatás és a nevelés a szaktanárokhoz rendelt termekben 

történik. A szaktanterem csak az ott folyó oktatás, gyakorlás ideje alatt lehet nyitva. Az órát 

tartó pedagógus nyitja és köteles az óra végén, illetve a tanórai szünetben bezárni.  

A tanulók óráit úgy kell beosztani, hogy azok ne ütközzenek az általános és középiskolájuk 

tanítási óráival. A főtárgyi órák beosztásánál ügyelni kell arra, hogy a távolabb lakó tanulók 

órái – ha lehetséges – kapcsolódjanak a kötelező tárgyi órákhoz. A tanítási órák látogatására 

csak a tantestület tagjai jogosultak, egyeztetés után. Minden egyéb esetben a látogatásra a 

tagintézmény vezető adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, 

kivételt indokolt esetben a tagintézmény vezető és helyettese tehet. 

A tanítási órák zavartalansága érdekében a tanárt és a tanulót az óráról kihívni vagy tanítási 

órát más módon zavarni nem szabad. A tanár köteles a tanítási idő előtt 10 perccel a tanítás 

színhelyén megjelenni. 

Minden diák a tanítás kezdete előtt 5 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el 

helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. 

 

3.2. Tűz esetén riasztásra a folyosókon keresztül kell elhagyni az épületet. 

 

3.3. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon intézhetik.  

 

3.4. Rendkívüli esetben a tagintézmény vezetőt és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

 

3.5. A napi munkarendet az órarend határozza meg. 
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4. Általános működési szabályok 

 

Az oktató munka zavartalansága miatt és a gyermekek védelme érdekében, felnőtt kísérőknek 

az épületbe belépni tilos. 

 

Év közben kimaradni csak a szülő írásbeli bejelentése alapján lehet.  

 

Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. 

 

Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az óráról (orvoshoz, szüleihez, 

stb.), akkor az órát tartó tanár engedélyével ezt megteheti. 

 

 

5. Balesetvédelem 

 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. 

Az oktatásra az első órán kerül sor a szaktanár irányításával. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 

az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának. 

 

6. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 

használati rendje, a környezettudatosságra vonatkozó szabályok 

 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 

taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 

Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 

Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. A 

társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden 

tanulóra nézve kötelező. 

A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a 

szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg 

felelős. 

 

6.1. Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai foglalkozásokon 

való használatának szabályai 

 

Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad 

bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. 

A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. 

A növendék törekedjen az iskola berendezéseinek környezettudatos használatára. 

 

7. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához  

kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 

Az iskolában, az irodában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett 

rendezvényeken dohányozni és szeszesitalt fogyasztani tilos! 

A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók 

részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, 

fogyasztása. Az iskola ünnepi jellegű rendezvényein,  

koncertjein a szereplő növendékektől elvárt az ünnepi öltözet. 
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8. Az E-napló 

 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze a Kréta rendszeren belüli e-napló. 

Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja:  

A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez hozzáférési jogot, felhasználónevet és jelszót 

kapnak az intézményi adminisztrátortól. Amennyiben a hozzáférés nem akadálymentes, úgy a 

szülő kérhet személyes alkalmat a gyermeke adataival kapcsolatos e-napló megtekintésére. 

A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és a jelszavaikat biztonságosan tárolni, ügyelni 

arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg. 

 

9. Késés 

 

A késés az órakezdés utáni beérkezést jelenti az órára. 45 perc késedelmi idő esetén írható be 

egy igazolatlan óra. 

A késő tanuló az órát nem zavarhatja! 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! 

 

10. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 

 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell papír 

alapon.  

A mulasztás igazolásának elfogadására a szaktanár jogosult. 

A mulasztás igazolható: 

 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,  

 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,  

 a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni, 

 családi okok miatt, amit a szülő igazol.  

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a 

tanuló szaktanárát. 

Az igazolást a tanulók a szaktanáruknak adják le, legkésőbb a mulasztást követő első órán. 

A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell 

tekinteni. 

Ha az igazolatlan mulasztás 10 óra felett van, a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik 

(Pedagógiai Program). 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Háromszori késés egy igazolatlan órának 

minősül. 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. 

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás 

bemutatását. 

A hiányzás első napján a tanuló - akár közvetve is, pl. szülei révén - köteles értesíteni az 

iskolát telefonon, esetleg levélben, a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

kötelező óraszám egyharmada + egy órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A 

nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak 

engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 
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11. Tanulmányi kötelezettségek, a tantárgyválasztás rendje 

 

Főtárgy esetében a tanuló a felvételi meghallgatás eredménye alapján választhat tantárgyat. A 

szabadon választott tantárgy foglalkozásain az egész tanév során a kötelező tárgyi órákkal 

azonos rend szerint kell a tanulóknak részt venni. Új tanuló tantárgyválasztási kérelmét a 

beiratkozáskor adhatja be. 

A tanuló az alapfokon elvégzett 4 év szolfézstanulás után kötelezően választható tárgyként 

választhat zenekart, kamarazenét vagy kórust, esetleg folytathatja a szolfézstanulást. A 

megkezdett tanulmányokat követően tantárgymódosítást vagy új tantárgy felvételét a szülő, 

tanuló kérelmére a tagintézmény vezető engedélyezhet, a főtárgy tanár, ill. a tanszakvezető 

javaslatára, a művészeti iskolai oktatás számára biztosított keretek és a választási lehetőségek 

figyelembe vételével. Az újabb tárgy felvétele meghallgatáshoz köthető. Új tárgyat általában a 

tanév kezdetén, különösen indokolt esetben félévkor lehet felvenni. A tantárgyválasztást tanév 

közben módosítani nem szabad. Kivételes esetben a tagintézmény vezető valamennyi 

körülmény és feltétel vizsgálata után, engedélyezheti a módosítást, ha az a tanuló 

képességének, tehetségének kibontakoztatását, felzárkóztatását szolgálja. A módosításra a 

tantárgyválasztás eljárásrendjét kell alkalmazni. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha:  

 hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - a szaktanár javaslata 

alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.  

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

 első félév végén 

 a tanítási év végén  

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

 

12. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

 

Fegyelmező intézkedés: 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés: 

o szaktanári figyelmeztetés, 

o tagintézmény vezetői figyelmeztetés,  

o tagintézmény vezetői megrovás, 

o igazgatói figyelmeztetés, 

o igazgatói megrovás, 

o nevelőtestületi figyelmeztetés, 

o nevelőtestületi megrovás, 

o eltiltás a tanév folytatásától,  

o kizárás az iskolából.   

 

Dohányzás büntetése 

Dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: 

 első esetben tagintézmény vezetői írásbeli intés,  

 ismétlődés esetén a tantestület dönt akár a tanuló eltávolításáról is.  
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12.1. 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 

 

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. Ha a közösségellenes 

magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 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 három fős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló 

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A 

vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi 

vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, 

hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség működését, az iskolai 

nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, és milyen mértékben áll szemben a 

helyi szokásrenddel. 

 

13. A tanuló anyagi felelőssége 

 

Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes 

kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az igazgató javaslatára a tantestület dönt, 

vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel 

kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a törvény előírásainak 

megfelelően az iskola pert indít! 

A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 

 

14. A tanuló munkájának elismerése 

 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 

A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár határozza meg. 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is 

meghatározhat a szaktanár. 

 

15. A tanuló munkájának értékelése 

 

A tanuló minden hónap végén osztályzatot kap tárgyhavi munkájára. Az osztályzat 

előmeneteli és szorgalmi jegyből áll. 

Félévkor a tájékoztató füzetben félévi értesítőt kap a növendék a zeneiskolában tanult vagy 

látogatott valamennyi foglalkozásról, ezt a szülővel láttamoztatnia kell. 
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A tanév végén a tanuló bizonyítványt kap, ebben a hangszer és az elméleti tárgy értékelése 

ötfokozatú érdemjeggyel történik: 

 

5 

4 

3                                (A jegyek mellett nincs szöveges értékelés.) 

2 

 

A szorgalmi minősítések: 

 

5 

4                               (A jegyek mellett nincs szöveges értékelés.) 

3 

2 

 

A kamarazene, zenekar, kórus tárgy értékelése: 

 

1.1.1. Kiválóan megfelelt 

Jól megfelelt           (Szorgalom minősítése nincs.) 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

Előképzőben és hangszer kötelező tárgy esetén a minősítések: 

 

Jól megfelelt 

Megfelelt 

Nem felelt meg 

 

A szorgalmi minősítések előképzőben: 

 

Példás 

Jó 

Változó 

Hanyag  

 

A tanulmányi átlagba a szorgalmi jegyek és a minősítések nem számítanak bele.  

 

16. A félévi és a tanév végi osztályozás, tanulmányok alatti vizsgák 

A tanulók munkáját félévkor és a tanév végén osztályozni kell. A félévi, illetve a tanév végi 

osztályzatnak a tanuló félévi, illetve egész évi munkáját, valamint a tanév végi beszámolón 

mutatott teljesítményét kell tükröznie. A félévi osztályzatot a tanár állapítja meg az I. félév 

érdemjegyei alapján. A tanév végén hangszeres főtárgyból, hangszeres előképzőből, 

szolfézsból bizottság előtt beszámolót kell tenni, ill. a tanév folyamán egy művészi előadást 

kell teljesíteni a növendéknek.  A tanévenkénti egy művészi előadást az első félév lezárása 

előtt is meg lehet szervezni. A beszámolón az érdemjegyet a főtárgy tanárának javaslata 

alapján a bizottság állapítja meg. A bizottság elnöke a tagintézmény vezető vagy megbízottja 

(tagintézmény vezető helyettes, tanszakvezető). A bizottság tagjai: a tanuló főtárgy tanára és 
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még legalább egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. Egész évi munkája alapján kell 

osztályozni azt a tanulót, aki betegség vagy testi sérülés miatt a beszámolón megjelenni nem 

tud, és távolmaradásának okát orvosi igazolással bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítvány 

és a törzslap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni, hogy a tanév végi beszámolón nem vett 

részt.  

A tanév végi beszámolóra nem bocsátható, illetve nem osztályozható az a tanuló, akinek a 

tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásai együttesen meghaladják az előírt kötelező 

óraszám egyharmadát, kivéve, ha a tananyagot elsajátította, és nevelőtestületi engedéllyel 

beszámolót tesz. A főtárgyi és szolfézstanulásban tanúsított szorgalmat havonként 

folyamatosan értékelni kell. Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén „változó” 

minősítésnél jobb nem adható. 

Különbözeti vizsga 

 

Felvételi eljárás keretében: A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján  „Az 

alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező 

képességeit az iskola – adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségű – 

pedagógusaiból álló bizottság méri fel a tanév vége előtt, ill. az új tanév indulásakor. 

 A bizottság a jelentkezők képességeinek felmérése után javaslatot készít az igazgatónak a 

kérelem elbírálására, továbbá arra vonatkozóan, hogy melyik évfolyamra és tanszakra vegyék 

fel a jelentkezőt. Ha a tanuló az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára kéri 

felvételét, a jelentkezési lapján ezt fel kell tüntetnie. Kérelméről a bizottság különbözeti 

vizsga alapján dönt, az alapfokú művészetoktatás követelményeinek és tantervi programjának 

az adott évfolyamra meghatározott rendelkezései alapján.” 

 

Javítóvizsga  

Főtárgyból és kötelező tantárgyból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a 

javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31 -ig terjedő időszakot kell kijelölni. A 

javítóvizsga napját a tagintézmény vezető állapítja meg és az iskola hirdetőtábláján teszi 

közzé. A javítóvizsga idejéről és a vele kapcsolatos tudnivalókról a tanulók szüleit értesíteni 

kell. Ha a tanuló a javítóvizsga napján nem jelenik meg vagy a javítóvizsgán nem felelt meg, 

tanulmányait csak az osztály megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát bizottság előtt kell 

megtartani, melynek elnöke a tagintézmény vezető vagy megbízottja, tagjai a szaktanár és 

még egy, lehetőleg azonos vagy rokon szakos tanár. A javítóvizsga eredményét a főtárgy 

tanára vezeti be a törzslapra és a bizonyítványba. A záradékot a tagintézmény vezető és a 

főtárgy tanára írja alá, az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik. A 

javítóvizsga nem nyilvános és nem ismételhető meg.  

Összevont beszámoló, osztályozó vizsga 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető tanár együttes javaslata alapján 

a tagintézmény vezető engedélyezheti, hogy a tanuló a tanév végén két, esetleg több osztály 

anyagából tegyen összevont beszámolót. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részt a 

magasabb osztály anyagából kell összeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály 

anyagából kell beszámolót tennie. Összevont beszámolót a tanév végi beszámolókkal 
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egyidejűleg, vagy az tagintézmény vezető által megadott időben lehet tartani. A tanulónak az 

összevont beszámoló engedélyezését írásban kell kérnie. A kérelmet legkésőbb május 10-ig 

lehet az tagintézmény vezetőhöz benyújtani. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, 

évfolyamonkénti követelményei az iskola helyi tantervében lettek meghatározva, amely az 

iskola honlapjáról mindenki számára elérhető. 

Felsőbb évfolyamba lépés 

Az alapfokú művészeti iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlenül 

megelőző osztályt sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és tanulmányait nem 

szakította meg. A tanuló osztályba tartozása szolfézs, illetve a főtárgy esetében eltérhet 

egymástól. Ezt a tényt a bizonyítványban és a törzslapon jelezni kell. Ebben az esetben a 

magasabb osztályba lépésnél a hangszeres osztályba sorolást kell figyelembe venni. 

Tanulmányok folytatása az osztályban  

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudta, a 

tagintézmény vezető engedélyével az osztálya anyagát folytathatja. A tagintézmény vezető a 

szaktanár meghallgatása alapján dönt. Ebben az esetben a tanuló osztályzatot nem kap. A 

bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

17. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói jutalmazásban részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 

 

 Szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 

tantárgyban elért versenyeredményekért, a zeneművészeti szakgimnáziumba történő 

sikeres felvételi eredményért és a folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért. 

 Igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen helyezést elért 

tanulóknak, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény 

nyújt.  

 Tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 oklevél. 

 

18. Hivatalos ügyek intézésének rendje 

 

1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel a szaktanárukhoz 

fordulhatnak.  

2. A szaktanári hatáskört meghaladó kérdésekben a tagintézmény vezető dönt, a 

szaktanár véleményét meghallgatva.  
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19. A térítési díj fizetésével kapcsolatos szabályozás 

 

A 2011. évi CXC. Köznevelési törvény végrehajtási rendeletének (229/2012. Korm.rendelet) 

34-35-36.§-a alapján az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulók térítési díj fizetése 

ellenében vehetik igénybe a szolgáltatást.  

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 115.§ c pontja, 116 § (1), illetve a, pontja, és a 

117. § (1), ill. b, c, valamint a (2) értelmében a fenntartó a következőkben szabályozza: 

 - A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadának: 

A térítési díj megállapítását a „KLIK elnöki utasítás a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata” alapján a Berettyóújfalui Tankerületi 

Központ végzi. 

 - A térítési díjak a fenntartó által meghatározottak alapján a tanulmányi eredménytől függően 

évente változhatnak. 

 - A térítési díj magában foglalja az iskola létesítményének és felszerelésének igénybevételét 

és használatát. 

 

Térítési díjmentesség megállapításának elvét a törvény szabályozza. 

Térítési díjkedvezmény megállapítását szintén a törvény, ill. a fenntartó szabályozza. 
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1. sz. melléklet: Járványok megelőzése érdekében alkalmazandó intézkedések 

 

Az intézkedési terv a járvány megelőzése érdekében készült, a benne foglaltakat minden, az 

iskolában dolgozó személy köteles betartani és betartatni, az intézményben tanuló diákokkal 

és azok hozzátartozóival. 

1. Az intézmény látogatása, rendezvények, koncertek 

1.1. A tanulók kísérése az iskolába csak a bejárati ajtóig lehetséges. 

1.2. A bejárat előtti várakozás során tartsák be a 1,5 méteres távolságot. 

1.3. Az intézményt kizárólag egészéges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Tünetek: 

köhögés, láz, nehézlégzés, légszomj, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás. 

1.4. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél hatósági karantén, koronavírus-

gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

1.5. Az iskola bejáratánál elhelyezett kézfertőtlenítő használata, minden tanuló és az 

intézményben dolgozó személy számára kötelező. 

1.6. A szülők számára csak indokolt esetben, ügyintézés céljából lehet belépni az iskola 

épületébe, kizárólag maszkban. Előzetes egyeztetés szükséges telefonon a főtárgytanárnál, 

illetve az (54) 500-188-as telefonszámon. A belépésre engedélyt csak a tagintézmény vezető, 

valamint a helyettese adhat. 

1.7. A szájmaszk használata nem kötelező az intézmény dolgozói és a diákok részére, de 

ajánlott. 

1.8. Javasolt, hogy valamennyi tanuló az intézményi tartózkodás idején rendelkezzen saját 

szájmaszkkal. 

1.9. A beteg gyermekeket elkülönítjük és a megfelelő protokoll szerint járunk el. Az 

épületben az elkülönítő helyiség az igazgatói iroda. 

2. A takarító személyzet feladata 

2.1. Az intézményben alapos, mindenre kiterjedő takarítást kell elvégezni a tanévkezdésre. (1 

sz. melléklet) 

2.2. Minden tanítási nap kötelező a mosdók, a tantermek és a folyosók takarítása, 

fertőtlenítése. 

2.3. A kilincsek fertőtlenítése naponta többször is kötelező. 

2.4. A takarítószerek megfelelő mennyiségét minden nap ellenőrizni kell, és hiány esetén 

jelezni kell a tagintézmény- vezető vagy helyettese felé. 

2.5. A termekben és a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt minden nap fel kell tölteni. 

2.6. A mosdókba folyékony szappant, a kéztörléshez lehetőség szerint papírtörlőt szükséges 

kihelyezni. 

2.7. Textil törölköző kihelyezése tilos! 
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2.8. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a tanulók, tanárok egészségét 

ne veszélyeztesse. 

2.9. A takarítást végző személyzet számára a felhasznált tisztító szernek megfelelő 

védőeszköz viselése kötelező. 

3. A pedagógusok szerepe a járványok megelőzése érdekében 

3.1. A személyes higiéne alapvető szabályairól kapjanak a tanulók részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő tájékoztatást. 

3.2. Az egymás után következő egyéni, valamint csoportos oktatás között is kötelező a 

szellőztetés. 

3.3. Azokon a tanszakokon, ahol egyszerre több gyermek játszik ugyanazon hangszeren, 

kötelező a fertőtlenítés. pl.: zongora klaviatúra, dobverő, tuba, tenorkürt 

3.4. A kéz és felületfertőtlenítő nem használható a hangszerek olyan részén, ami a gyermek 

szájához ér. A hangszerek ezen részeire speciális fertőtlenítőt kell használni, amit minden 

fúvóstanár kapott. 

3.5. Az intézménybe érkezéskor minden tanuló mosson kezet szappannal, vagy használjon 

kézfertőtlenítőt. Ennek fontosságára fel kell hívni a tanulók figyelmét. 

3.6. A gyermeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

3.7. Hívjuk fel a tanulók és a szülők figyelmét, hogy csak egészséges gyermek léphet be az 

intézménybe. Amennyiben a gyermek nem egészséges, ne jöjjön iskolába. 

3.8. Az étkezőben különösen ügyeljünk a tisztaságra és a folyamatos fertőtlenítésre. Lehetőleg 

saját evőeszközöket használjunk. 

3.9. Tájékoztassuk a tanulókat, hogy lehetőség szerint az egyéni, valamint a csoportos óra 

előtt maximum 5 perccel előbb érkezzen, elkerülve a csoportosulás lehetőségét. 

3.10. Egyéni hangszeres teremben egyszerre csak egy növendék tartózkodjon. A kamara 

órákat lehetőség szerint nagyobb teremben, és megfelelő távolságtartás mellett tartsuk meg. 

3.11. Javasolt tanszakonként kidolgozni a szülőkkel való kapcsolattartás protokollját, ami 

lehetőleg digitális felületen történjen. 

3.12. A tanulók állapotának folyamatos megfigyelése a főtárgy és szolfézstanárok feladata. 

Amennyiben tüneteket észlelnek, azonnal intézkedni kell az erre fenntartott helyiségben való 

elkülönítésről és értesíteni kell a tagintézmény-vezetőt. 

3.13. Ha a pedagógus tudomást szerez az általa tanított gyermek COVID-19 fertőzöttségéről, 

vagy hatósági karanténban létéről, azt köteles a tagintézmény-vezetőnek aznap jelenteni. 

A takarítással kapcsolatos feladatok  

Az alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a 

nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:  

- klímaberendezések tisztítása, fertőtlenítése;  
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- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;  

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 

vegyszeres tisztítására;  

- padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;  

- játékok, sporteszközök tisztítására;  

- radiátorok, csövek lemosására;  

- ablakok, üvegfelületek tisztítására;  

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;  

- képek, tablók, világítótestek portalanítására;  

- pókhálók eltávolítására;  

- rovar- és rágcsálóirtásra;  

- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces folyatása 

azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.  

                                                                                        

 

                                 

 






