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1. A házirend célja és feladata 

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

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

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

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

1.3. Az iskolai házirend előírásai megfeleljenek az aktuális törvényi előírásoknak: 

1.3.1. Külső szabályozók: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

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

végrehajtásáról 

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

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 

1.3.2. Belső szabályozók: 

A házirendben figyelembevételre kerülnek az intézmény működését, 

tevékenységét meghatározó fontosabb belső szabályozók is, így különösen: 

 Szakmai alapdokumentum  

 Pedagógiai program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

2. A házirend hatálya 

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

az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

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

tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai 

program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók 

felügyeletét. 

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

betartani a házirend előírásait. 
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3. A házirend nyilvánossága 

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

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

3.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola intézményvezetőjénél 

 az iskola intézményvezető-helyettesénél 

 az iskola honlapján 

 az osztályfőnököknél 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

 a szülői munkaközösség elnökénél 

 minden osztályteremben 

3.3. A házirend egy példányát – a Köznevelési Törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

3.4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden 

osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán, 

 a szülőket szülői értekezleten. 

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

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán, 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

3.6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, 

intézményvezető-helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők 

fogadóóráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

4. A tanulók jogai 

4.1. Tájékozódási jog illeti meg a tanulót: 

 kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmenetelével, érdemjegyeivel, 

tanulmányi munkája értékelésével összefüggő kérdésekről 

 versenyek meghirdetéséről, 

 az iskola éves programjának eseményeiről, 

 az iskola és az osztály éves munkatervéről, programjairól, összejöveteleiről, 

 az iskola belső szabályzatainak őt érintő pontjairól. 
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4.2. Részvételi jog illeti meg a tanulót: 

 adottságainak, képességeinek megfelelő neveléshez és oktatáshoz, 

 a nemzetiségi horvát, illetve német anyanyelvének tanulásához, 

 a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz, az iskola által szervezett 

programokhoz, 

 a rendszeres testmozgást biztosító szabadidős foglakozásokhoz, 

 tanulószobai ellátáshoz és iskolai étkeztetéshez, 

 rendszeres egészségügyi felügyelethez. 

4.3. Véleményezési és javaslattevő joga van a tanulónak, amely kiterjed a következő 

területekre: 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, 

javaslatot tegyen, 

 véleményt mondhat osztálytársai munkájáról, a magatartás és szorgalom 

jegyek megállapításánál, 

 javaslataival részt vehet a jutalmazási és a fegyelmi szabályok kidolgozásában, 

mértékének meghatározásában, 

 véleményezheti a jobbítás szándékával az iskolai rendezvényeket, javaslatokat 

tehet új típusúak megszervezésére a diákönkormányzaton vagy osztályfőnökén 

keresztül. 

4.4. A tanuló választójoggal rendelkezik: 

 választhat, vagy választható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint 

minden egyéb tanulói tisztségre. 

4.5. A tanuló kezdeményezési jogával élve: 

 kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását. 

4.6. A tanulót használati jog illeti meg: 

 az intézmény munkarendje alapján használhatja az iskola létesítményeit, 

helyiségeit, berendezéseit, 

 az iskola eszközeit csak tanári felügyelet mellett használhatja. 

4.7. A tanuló egészségének, testi épségének megőrzését biztosító jogok: 

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben 

iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos a felsőcsatári orvosi 

rendelőben rendel, tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 

 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 belgyógyászati vizsgálat: évente egy alkalommal, 

 szemészet: évente egy alkalommal, 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

 továbbtanulás előtt álló tanulók vizsgálata a 7. és 8. évfolyamon. 
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 A tanulók fogászati ellátását szakrendelőben végzik: fogászati szűrés és 

ellátás évente egy alkalommal 

 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 

évente két alkalommal. 

 A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. 

 Az iskola teljes területén tilos a dohányzás. 

4.8. A tanulói jogok gyakorlásának módjai, érdemi válaszhoz való joga: 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és 

védelmet biztosítsanak számára, 

 egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez, vagy az intézmény 

vezetőségéhez forduljon, 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy 

az iskola vezetőségétől, valamint, hogy ezekre az ügyekre 30 napon belül 

érdemi választ kapjon, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben – 

kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, 

 kiemelkedő tanulmányi munkáért, kulturális, sport, közösségi és egyéb 

tevékenységéért dicséretben és jutalomban részesüljön. 

5. A tanulók kötelességei 

Minden tanuló kötelessége, hogy 

 aktívan részt vegyen a kötelező és a választott tanítási órákon, valamint a tanórán 

kívüli foglalkozásokon, 

 a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelést hozza magával, más 

eszközt az iskolába ne hozzon, 

 fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres munkával, képességeinek 

megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

 tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek 

használati rendjét, a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat, 

 őrizze meg és az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény 

felszereléseit, védje a közösség tulajdonát, 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, 

 betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet észlel, 

  



 7 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

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

 rendkívüli esemény, járványügyi helyzet (pl.: természeti katasztrófa, tűz, 

robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt 

dolgozóinak utasításait, a házirend járványügyi intézkedéséről szóló melléklet 

valamennyi pontját, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat, 

 hetesi és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el, 

 tetteivel segítse a közösségi munka sikerét, önként is vállaljon feladatokat, 

 az utcán és a közlekedési eszközökön ne feledkezzen el a kulturált viselkedésről, 

 iskolán kívüli rendszeres elfoglaltságait köteles írásban bejelenteni 

osztályfőnökének, 

 a testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 

szabályok: 

o a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat 

o a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, 

tornadressz, melegítő) kell viselniük 

o a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, 

nyakláncot, lógó fülbevalót. 

6. A tanulók közösségei 

6.1. Az osztályközösség 

 az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

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

 az osztály tanulói (3. osztály – 8. osztály) maguk közül – az osztály képviseletére, 

valamint közösségi munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják 

meg: 

o képviselők az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 1-2. osztályos tanulók az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem vesznek részt 

a diákönkormányzat munkájában. Jogaik érvényesülését a szülői munkaközösség 

kíséri figyelemmel. 

6.2. A diákkörök 

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 

működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, 

művészeti csoport stb. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola intézményvezetőjének az 

adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a 

diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, iskolai vezetősége. A javasolt 

diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek 

figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

 A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola intézményvezetője által felkért 

nagykorú személy vezeti. 
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 Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az 

iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – 

nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola 

intézményvezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, 

idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével 

kapcsolatosan be kell szerezni az iskola intézményvezetőjének egyetértését. 

 A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük. 

 A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

6.3. 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 osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.  

 A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott 

nevelő segíti. 

 Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 

nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell 

kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

6.4. Az iskolai diákközgyűlés 

 Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

 A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola 

intézményvezetője 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 intézményvezetője tájékoztatást ad az 

iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

6.5. A tanulók tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

6.5.1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervéről, az 

aktuális tudnivalókról  

 az iskola intézményvezetője 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább 

negyedévente, 

o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

  



 9 

o az iskola földszintjén elhelyezett faliújságon keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

6.5.2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, a 

nevelők folyamatosan szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban 

tájékoztatják.  

6.5.3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, 

közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola 

vezetőségéhez, a osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak.  

6.5.4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola vezetőségével, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a szülői 

munkaközösséggel. 

6.6. A szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

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

feladatokról 

 az intézményvezetője 

o a szülői munkaközösség választmányi ülésén minden tanév elején, 

o a KRÉTA rendszer faliújságján, illetve KRÉTA üzenetben 

folyamatosan tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein, 

o a KRÉTA rendszer faliújságján, illetve KRÉTA üzenetben 

folyamatosan tájékoztatják.  

6.6.2. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon 

tájékoztatják:  

 szóban: 

o a családlátogatásokon, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadóóráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 elektronikus naplóban. 

 Abban az esetben, ha a szülő az intézményvezető-helyettesnek írásban 

jelzi, hogy az elektronikus naplót nem tudja elérni, akkor nyomtatott 

formában, havi rendszerességgel, az osztályfőnök kiküldi az 

elektronikus naplóból kinyomtatott ellenőrzőt a tanuló törvényes 

képviselője számára, melyet az aláírásával láttamoz. 
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6.6.3. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként 

az iskolai munkaterv tartalmazza.  

6.6.4. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső 

szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban 

vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján 

az iskola vezetőségéhez, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a 

szülői munkaközösséghez fordulhatnak. 

6.6.5. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az 

iskola vezetőségével, nevelőivel vagy a szülői munkaközösséggel. 

6.6.6. A szülők a gyermekek érdemjegyeit, osztályzatait, beírásait, dicséreteit az 

iskolában működtetett elektronikus naplóban tekinthetik meg. A hozzáférés 

igényléséről a tájékoztatást a tanuló iskolába iratkozásakor kapják meg a 

gondviselők. A szülők probléma esetén az  intézményvezető-helyettestől 

kérhetnek tájékoztatást, segítséget. 

7. Az iskola működési rendje 

7.1. A tanítás rendje 

 Nyitva tartás a tanítási napokon:  745 -  1715  

 Érkezés az iskolába    745 -    755 

 Osztálytermek elfoglalása   745   

 Tanulók felügyeletének biztosítása  730  -  1600 

 A tanítás kezdete:    800  

 Nulladik óra nem tartható. 

 A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 Az iskolai könyvtárt annak nyitvatartási idejében, a könyvtárhasználati 

szabályzatban rögzítettek betartásával látogathatják. 

 A szülők gyermekeiket mindkét épület kapujáig kísérhetik és a tanítást követően 

ott várhatják meg őket! 

 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az 

osztálytermekben, illetve a szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a 

szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! 
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7.2. A csengetések rendje: 

 Tanóra Szünet 

1. óra 8:00 – 8:45 5 perces tantermi szünet 

2. óra 8:50 – 9:35 15 perces tízórai szünet 

3. óra 9:50 – 10:35 
10 perces udvari szünet az 

ügyeletes nevelő döntése alapján 

4. óra 10:45 – 11:30 5 perces tantermi szünet 

5. óra 11:35 – 12:20 
10 perces udvari szünet az 

ügyeletes nevelő döntése alapján 

6. óra 12:30 – 13:15 
45 perces udvari szünet 

ügyeletes nevelő döntése alapján 

Ebéd 

 

13:15 – 14:10 ebédeltetés 

7. óra 14:10 – 14:55 
10 perces udvari szünet az 

ügyeletes nevelő döntése alapján 

Sorakozás az udvari bejáratnál 8. óra 15:05 – 15:50 Sorakozás az udvari bejáratnál 

Tanulószoba 14:10 – 15:50 Sorakozás az udvari bejáratnál 

Felügyelet 16:00 – 17:00 Sorakozás az udvari bejáratnál 

Az ügyelet megszervezése az autóbuszok indulásához és érkezéséhez igazodik. 

7.3. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, 

május) a 3. és az 5. óraközi szünetben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő 

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

tantermekben maradhatnak. 

7.4.  A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben 

étkeznek. 

7.5. A 4. és 6. óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az 

ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

7.6. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő KRÉTA e-ügyintézéssel 

jelzett kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy 

intézményvezető-helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár visszaigazolt 

engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

iskolából való távozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 

adhat engedélyt.  

7.7. Ha a tanulók nem a megszokott rendben – autóbusszal – mennek haza az iskola 

épületét csak a szülő KRÉTA e-ügyintézéssel jelzett kérésére az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes), vagy a 

részére órát tartó szaktanár visszaigazolt engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az intézményvezető 

vagy az intézményvezető-helyettes, vagy az osztályfőnök adhat engedélyt. 

7.8. A tanórák befejeztével az autóbusszal közlekedő tanulók a kapunál fegyelmezetten 

sorakoznak, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint hagyhatják el az intézményt. 

7.9.  Az iskola két épülete, a kultúrotthon, valamint az étkező közötti átvonulások csak 

tanári felügyelettel történhetnek. Ez vonatkozik a nyelvi órákra, testnevelés és 
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sportra, színjátszó szakkörre, tánc szakkörre, valamint az ebédeltetésre, illetve egyéb 

esetekben történő közlekedésekre egyaránt. 

7.10. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8:00 

óra és 15:00 óra között. 

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

szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és 

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

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

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola intézményvezetője adhat. 

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

ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől 

engedélyt kaptak.  

8. A tanulók tantárgyválasztása 

 A tanuló iskolába iratkozásakor szülői nyilatkozat alapján választhatja a horvát vagy 

német nemzetiségi nyelvoktatást, illetve a hittan és etika tantárgyat. 

 3. osztályban minden év május 20-ig írásban adhatja le a szülő az idegen nyelv 

tanulásával kapcsolatos választását: angol vagy német idegen nyelv tanulásának 

tekintetében. A szülő az adott tanév kezdetéig módosíthatja ezt. 

9. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a 

tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 

9.1. A tanulók felelőssége, feladatvállalásai 

9.1.1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell 

használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok 

betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a 

házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. 

9.1.2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, 

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

udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 
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9.1.3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes, 

 naponként két-két tanulói ügyeletes, 

 tantárgyi felelősök. 

9.1.4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök, 

csoportbontás esetén a szaktanár jelöli ki. 

9.1.5. A nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7:45 és 

8:00 óra között, valamint az óraközi szünetekben ügyeletet látnak el. A 

tanulói ügyeleteseket a diákönkormányzatot segítő pedagógussal 

egyeztetve a diákönkormányzat szervezi meg.  

9.1.6. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – 

különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a 

tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához 

szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, 

pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

9.1.7. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, 

lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős 

tanulóközösség tagjainak közre kell működniük.  Tanórán kívüli iskolai 

rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv 

tartalmazza. 

9.2. A tanulói feladatvállalások szabályozása 

9.2.1. A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta 

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

 a szünetben a termet kiszellőztetik 

 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik 

 a szünetben a hetesek a tanteremben maradnak 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály 

rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat 

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

a tanterembe, jelzik a tanári szobában 

 rendkívüli esemény esetén köteles az osztályfőnököt vagy ügyeletes 

nevelőt értesíteni 

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

 ha az osztály testnevelési órára megy, a hetes hagyhatja el utoljára az 

osztályt, gondoskodik az ablakok, az ajtó zárásáról, villanykapcsolók 

lekapcsolásáról 

 az utolsó órát követően gondoskodnak a tanterem rendjéről, amelyet az 

ügyeletes nevelő ellenőriz: 

o a székek felrakása 

o a tábla lemosása 

o ablakok zárása, függönyök megigazítása 
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o villanyok leoltása 

o szemetesvödör ellenőrzése, esetleges szemét összegyűjtése 

o az ajtó zárása 

 folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről. 

9.2.2. A hetesi munka értékelése  

A hetesi munkát követő hét osztályfőnöki óráján a hetesek önértékelése, az 

osztálytársak véleménye és az osztályfőnök tapasztalatai alapján írásban 

értékeli az osztályközösség. 

 Módja:  hetesi füzet 

 Szövege: Hetesi munkáját 

 kiválóan teljesítette 

 jól teljesítette 

 átlagosan teljesítette 

 gyengén teljesítette 

 hanyagul teljesítette 

 rosszul, ezért le kellett váltani 

A hetesi megbízatás értékelését a magatartási érdemjegynél figyelembe kell 

venni. 

9.2.3. Az ügyeletesek feladatai: 

 Az ügyelet megkezdése előtt a buszok beérkezése után jelentkezniük 

kell az ügyeletes pedagógusnál, aki a napi teendőikről tájékoztatja őket. 

 Felügyelik a házirend betartását az iskola területén. 

 Magatartásukkal, udvarias, illemtudó viselkedésükkel példát mutatnak 

az iskola tanulóinak. 

 Figyelmeztetik a heteseket teendőik ellátására. 

 Figyelmeztetik és jelenti az ügyeletes pedagógusnak a rendbontó, 

rongáló tanulókat. 

 Udvari szünetekben ügyelnek arra, hogy minden tanuló – a hetesek 

kivételével – az udvaron tartózkodjon. 

 Figyelmeztetik az udvaron szemetelő tanulókat. 

 Ügyelnek arra, hogy becsengetés után már senki ne hagyja el az iskola 

épületét, a kint tartózkodókat figyelmeztetik a csengetésre. 

 Az autóbuszok indulása előtt sorakoztatják a tanulókat, ügyelnek arra, 

hogy senki ne szaladjon ki az utcára. 

9.2.4. Az ügyeletesi munka értékelése 

 Az ügyeletesek munkáját kéthavonta az ügyeletes nevelők értékelik. 

 Az ügyeletesek tevékenységét a magatartás értékelésénél be kell 

számítani. 

 Ha az ügyeletes tanuló többszöri figyelmeztetés ellenére sem teljesíti 

kötelességét, tisztségéből leváltható. 
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10. A tanulók mulasztásának igazolása 

10.1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell. 

10.2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. 

10.3. Családi vagy hivatalos ügyben távolmaradási engedélyt a KRÉTA e-ügyintézéssel 

jelzett szülői kérés alapján az osztályfőnöktől (Tanulói mulasztás igazolása TMGI), 

2 napnál hosszabb távolmaradás esetén az intézményvezetőtől (Igazgatói engedély 

diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása IEDM) kell kérni. 

Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást- tanórai anyag és házi feladat 

tekintetében is - a tanulónak pótolnia kell az osztályfőnök és a szaktanár által 

megszabott határidőig.  

10.4. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő KRÉTA e-ügyintézéssel jelzett kérésére 

az osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár visszaigazolt engedélyével 

hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

iskola elhagyását csak az iskola intézményvezetője engedélyezheti.  

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

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

a mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

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

belül hiányzását, ha az nem haladja meg a három napot, akkor szülői igazolással, ha 

meghaladja, akkor csak orvosi igazolással igazolhatja. Mulasztás igazolását a 

KRÉTA e-ügyintézés rendszeren keresztül kell eljuttatni az az osztályfőnöknek. 

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

távolmaradását.  

 Ha a tanköteles korú tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzik, az iskola 

köteles a szülőt írásban értesíteni, felhívni a szülő figyelmét az igazolatlan 

mulasztás következményeire.  

 Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 

tíz tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola intézményvezetője a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéról szóló 331/2006. (XII.23) Korm. 

rendeletben foglaltakkal összhangban értesíti tanköteles tanuló esetén a 

gyermekjóléti szolgálatot, gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

 A gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 

tanuló tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló 

feladatokat.  
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 Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 

harminc tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról 

tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 

szülőjének az értesítésben. 

 Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 

ötven tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az intézményvezető haladéktalanul 

értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes gyámhatóságot, 

a család- és gyermekjóléti központot. 

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

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül a 

KRÉTA naplóban rögzíti. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő 

eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának 

minősül. 

10.9. Ha a tantárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri az évi óraszám 30 %-át, a 

szaktanár javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó 

vizsgát írhat elő.  

10.10. Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem 

haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A 

nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a 

tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 

10.11. Az osztályozó vizsgák rendjét az adott tanév munkatervében az intézményvezető 

határozza meg. 

 

10.12. 7-8. évfolyamon tanítási évenként legfeljebb kettő alkalommal pályaválasztási 

célú rendezvényen vehet részt, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által 

kiállított igazolással igazolja, melyet KRÉTA e-ügyintézésen keresztül eljuttat az 

osztályfőnöknek.  

10.13. Járványügyi helyzetben a mulasztások, elkérések szabályai az 1.számú 

mellékletben megfogalmazott eljárásrend szabályai alapján történnek. 

11. Térítési díjra vonatkozó szabályok 

 Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított 

szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges 

kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntés előtt 

kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

 A tanuló az igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési 

díjat fizet.  
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12. A szociális támogatások megállapításának és felosztásának 

elvei 

12.1. Tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az 

iskola jogosult, az iskola intézményvezetője – gyermekvédelmi felelős  és az 

osztályfőnök véleményének kikérése után dönt. 

12.2. A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt 

élvez az a tanuló: 

 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

 akit az egyik szülő egyedül nevel, 

 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori 

legalacsonyabb munkabér 50 %-át, 

 ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás, 

 három vagy több gyermekes család, 

 tartósan beteg gyermek. 

13. Tanórán kívüli foglalkozások 

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

foglalkozásokat szervezi: 

 Tanulószoba. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően – ha a szülők 

igénylik –, az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-

nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. 

A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – felügyeletet tartunk, 

ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem 

megoldott. 

 Diákétkeztetés. Az étkezést igénylők napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) 

étkezésben részesülnek előzetes szülői felmérés alapján. 

 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni 

képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. A 

testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán 

kívüli sportversenyekre. 

 Szakkörök. A szakkörök a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálják.  A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen érdeklődési kör, hobbi alapján is.  

Azok indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembevételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését 

segítik az iskolán belüli, ill. az iskolán kívüli versenyek, vetélkedők, bemutatók 
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(szaktárgyi, sport, művészeti). A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre nevelők 

szakmai munkaközösségei, és a szaktanárok végzik.  

 Kirándulások. Iskolánk nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente 

egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. Hazánk tájainak és 

kulturális örökségének megismertetése és az osztályok közösségi életének 

fejlesztése érdekében. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a 

felmerülő költségeket szülői hozzájárulásból, alapítványi támogatásból 

biztosítjuk. A tanulmányi kiránduláson részt nem vevő tanulóknak felügyeletet 

biztosítunk.  

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a 

követelmények teljesítését szolgálják a különféle közművelődési 

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az 

e foglalkozásokon való részvétel – ha az költséggel is jár – önkéntes. Az utazás 

költségeit a fenntartó biztosítja az éves költségvetési keret függvényében, 

előzetes egyeztetés alapján. 

 Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja 

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

a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat 

szervez (pl. táborok, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, táncos 

rendezvények, stb.). A rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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

látogatható iskolai könyvtár segíti.  

 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján, előzetes megbeszélés után az iskola létesítményeit, 

illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép) - tanári felügyelet mellett 

- egyénileg vagy csoportosan használhatják. 

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

hit- és vallásoktatást szerveznek, ehhez az iskola helyiséget biztosít. 

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14:10 és 15:50 között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell! 

A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli 

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

tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

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

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon 

kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat. 
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A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell a KRÉTA e-

ügyintézésen keresztül. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul 

mulasztó tanuló az intézményvezető engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

14. A tanulószobára vonatkozó szabályok 

 A tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

 A tanulószobába tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti 

gyermeke tanulószobai elhelyezését. 

 Az iskola a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló 

tanulót felvesz. 

 Amennyiben a tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési 

törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok 

a tanulók: akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz 

szociális körülmények között élnek. 

 A tanulószoba a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16:00 óráig tartanak. 

 A tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell a KRÉTA e-

ügyintézésen keresztül. 

 A tanuló tanulószobai foglalkozásról csak a szülő KRÉTA e-ügyintézéssel jelzett 

kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló 

eltávozására az intézményvezető, az intézményvezető-helyettes, vagy az 

osztályfőnök adhat engedélyt. 

15. A tanulók magatartásának értékelése 

 A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik 

évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket használjuk. 

 A tanulók magatartását az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén, valamint a 

második évfolyamon félévkor az osztályfőnök osztályzattal és szövegesen minősíti 

és ezt a KRÉTA naplóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi.  

 Minden évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén 

érdemjegyekkel értékeli. 

 A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító 

nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A félévi és az év végi minősítést a KRÉTA naplóba és a bizonyítványba be kell 

jegyezni. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik 

 kötelességtudó, feladatait teljesíti 
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 önként vállal feladatokat és azokat teljesíti 

 tisztelettudó 

 társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, 

segítőkészen viselkedik 

 az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz 

 óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet 

 nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

 a házirendet betartja 

 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik 

 feladatait a tőle elvárható módon teljesíti 

 feladatokat önként nem vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti 

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

részt 

 nincs írásbeli intője vagy megrovása 

Változó (3) az a tanuló, aki: 

 az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be 

 a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik 

 feladatait nem minden esetben teljesíti 

 előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva 

 a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik 

 igazolatlanul mulasztott 

 osztályfőnöki intője van 

Rossz (2) az a tanuló, aki: 

 a házirend előírásait sorozatosan megsérti 

 feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti 

 magatartása fegyelmezetlen, rendetlen 

 társaival, felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik 

 viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza 

 több alkalommal igazolatlanul mulaszt 

 több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy 

megsértése) szükséges.  

16. A tanulók szorgalmának értékelése 

 A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első- nyolcadik 

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

osztályzatokat használjuk.  

 A tanulók szorgalmát az első évfolyamon a félév és a tanítási év végén valamint 

második évfolyamon félévkor az osztályfőnök osztályzattal és szövegesen minősíti, 
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és azt a KRÉTA naplóba, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 

 A második-nyolcadik évfolyamon tanuló szorgalmát az osztályfőnök az 

érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az 

osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 

 A félévi és az év végi minősítést a KRÉTA naplóba és a bizonyítványba be kell 

jegyezni. 

Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi 

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

 munkavégzése pontos, megbízható 

 a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz 

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

Jó (4 ) az a tanuló, aki: 

 képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt 

 rendszeresen, megbízhatóan dolgozik 

 a tanórákon többnyire aktív 

 többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt 

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

 taneszközei tiszták, rendezettek 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 tanulmányi eredménye elmarad képességeitől 

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

teljesíti 

 felszerelése, házi feladata hiányzik 

 érdemjegyeit, osztályzatait több tantárgyból is lerontja 

 önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

 az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen 

 feladatait többnyire nem végzi el 

 felszerelése hiányos, taneszközei rendezetlenek 

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

ellenszegül 

 félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen 

A szorgalom értékelésekor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a 

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

szükséges. 
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17. A tanulók jutalmazása 

17.1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, vagy 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

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

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

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez, jutalomban részesítjük. 

17.2. Az iskolai jutalmazás formái 

17.2.1. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséreteket adjuk: 

 szaktanári dicséret 

 tanulószoba-vezetői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 intézményvezetői dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

17.2.2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 

végzett tanulókat a tanév végén: 

 ügyeletes tanári dicséret 

 szaktárgyi teljesítményért 

 példamutató magatartásért  

 kiemelkedő szorgalomért 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben 

részesítjük 

 Az egész évben közösségi életben aktívan résztvevő, valamint a 

versenyeken, megmérettetéseken rendszeresen és eredményesen 

szereplő tanulókat az osztályfőnökök döntése alapján 

jutalomkirándulásban részesítjük. 

 A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. 

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

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettjei oklevelet és könyv- vagy 

egyéb jutalmat kapnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

 A dicséretet írásba foglaljuk és azt a szülő tudomására hozzuk. 
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18. Fegyelmi intézkedések, büntetések formái és alkalmazásának 

elvei 

18.1. Iskolai büntetések 

Azt a tanulót, aki: 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy 

 a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy  

 igazolatlanul mulaszt, vagy 

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben  

lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 ügyeletes tanári figyelmeztetés 

 tanulószoba vezetői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés 

 intézményvezetői figyelmeztetés 

 intézményvezetői intés 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elvét érvényesítjük, amelytől 

indokolt esetben a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. A büntetést írásba 

foglaljuk, és azt a szülő tudomására hozzuk.      

18.2. Fegyelmi büntetések 

Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás 

alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

A tanulóval szembeni fegyelmi büntetések lehetnek: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

(szociális kedvezményekre nem vonatkoztatható) 

 áthelyezés másik iskolába a nevelőtestület döntése alapján, ha az iskola 

intézményvezetője a tanuló átvételéről a másik iskola 

intézményvezetőjével megállapodott. 

18.3. Közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények 

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 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 
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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 vezetője 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 intézményvezető háromfős 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 vagy 

osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt 

folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói 

körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos 

társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi 

szokásrenddel.  

 A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló 

cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást 

megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő 

motivációját kell szolgálniuk. 

19. Kulturált viselkedés, magatartás és megjelenés az iskolában 

 Iskolánkban elsőrendű szempont a tanulók lelki és testi tisztasága, ezért kerülendő 

a trágár beszéd, a közízlést sértő öltözék, a szem-, száj- és körömfestés. 

 Követendő az illedelmes köszönési és megszólítási mód, az udvarias társalgás, az 

egymással való törődés, az egymásra való odafigyelés, a segítségnyújtás. 

 Ajánlott a mindenkor tiszta, ápolt külső, a mértéktartó öltözék. 

 Vizes, havas időjárási körülmények esetén kötelező diákjaink számára tanterembe 

lépés előtt a váltócipő használata. 

 Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: 

o Lányok: fehér blúz, sötét alj vagy nadrág  

o Fiúk: fehér ing, sötét nadrág (nem farmer). 

 Arcfelületen illetve látható helyen testékszer (kivéve nyaklánc, fülbevaló, gyűrű) 

a tanítási napokon és iskolai rendezvényeken nem viselhető. 

 Nem szabad az iskolában tanórák alatt rágógumizni, napraforgót, tökmagot 

behozni, azzal szemetelni. 

 Tilos az iskolába cigarettát, öngyújtót, gyufát hozni! Tilos a dohányzás annak 

egészségkárosító hatása miatt! 
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 Tilos az iskola tanulóinak szeszes italt és kábító vagy serkentő hatású szereket 

fogyasztani! 

 A tanuló által jogellenesen okozott kárért kártérítést kell fizetni. 

 Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken kötelessége kulturáltan a 

házirend előírásait betartva viselkedni. 

20. Az iskolai autóbuszos utazások, utaztatások rendje 

 A tanulók biztonsága érdekében az utazás megkezdése előtt biztonsági 

intézkedések megtétele kötelező: 

 írásos tájékoztatás a programról a szülőknek (ki, hol, mikor) 

 szóbeli tájékoztatás az utazás körülményeit érintő magatartási 

elvárásokról, vészhelyzeti teendőkről: pl.: ülőhely, biztonsági öv, 

kapaszkodók, ablakok és szellőzőnyílások, vészkijárat, poggyász 

elhelyezése stb. 

 A kísérő pedagógusok minden esetben kötelesek tájékoztatni az intézményvezetőt 

az utazás közben bekövetkező bármilyen forgalmi zavarról, útakadályról, illetve 

az utazás befejezéséről. 

 A többnapos, és a külföldi utazásokon résztvevő tanulóknak az utazás idejére 

minden esetben utasbiztosítás kell kötnie az intézménynek. 

 A kirándulásokon résztvevő tanulókat minden esetben kártérítési kötelezettség 

terheli az általuk okozott károkért. 

 A kirándulásokon résztvevő tanulóknak okozott kárért minden esetben a 

kártérítési felelősség általános szabályai szerint járunk el. 

21. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az 

iskolába 

 A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel 

megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.  

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

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével hozhatnak. Az iskolában 

nincs lehetőség az értékek őrzésére, ezért felelősséget nem tud vállalni.  

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

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles 

az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a 

tanítás végéig. Első és második alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az 

iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további 

esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

 Ha a tanuló mobiltelefont hoz magával az iskolába, azt belépéskor ki kell 

kapcsolnia A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a 

tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási 

órákon a diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás 
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időtartama alatt bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok 

használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt 

állapotban tarthatják maguknál, kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán 

használhatják. A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs 

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

engedélyével, illetve felszólítására használhatják.  

 Indokolt esetben az intézményvezető, intézményvezető-helyettes, osztályfőnök, 

szaktanár adhat engedélyt a mobiltelefon használatára.  

 Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a 

pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják. 

 Mivel az iskola fenntartója biztosítja minden tanulónak a diákbérletet, azért a 

tanulók autóbusszal járhatnak iskolába vagy a szülők hozhatják őket iskolába. 

22. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 A tankönyvek kölcsönzésének módja 

A tankönyveket és munkafüzeteket a tanév elején az osztálytermekben vagy a 

könyvtárban vehetik át a gyerekek. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, 

illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek 

használatára és visszaadására vonatkozóan. Ennek szövege:  

NYILATKOZAT 

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

- Az iskolai könyvtárából 20../20.. tanévre beszerzett tankönyveket, 

munkafüzeteket átvettem, és az átvételt aláírásommal igazolom. 

- 20.. június 15-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett, 

könyvtári állományba tartozó tankönyveket. 

- A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben 

megrongálódik vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel 

tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső esetben pedig a vételárat 

meg kell térítenem. 

 A kölcsönzés feltételei 

o A könyvtári állományba tartotó tankönyvek kölcsönzés a tanév végéig 

tart, a lejárat idejét az átvételi elismervényen is rögzítjük. 

o A kölcsönzési idő lejáratakor a kölcsönző személy köteles a 

dokumentumot az osztályteremben vagy a könyvtárban a könyvtárosnak 

visszaadni. 

o Ha a kölcsönző nem tudja a kölcsönzött dokumentumot visszaadni, vagy 

azon szándékos rongálás nyomai láthatók – emiatt a dokumentum 

használhatatlanná válik -, köteles azt egy ugyanolyan példánnyal pótolni, 

vagy megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű 

használatából adódó értékcsökkenést. 
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 Kártérítés 

o A tanuló a kapott tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv 

legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasználódás 

mértéke ennek megfelelően: 

- az első év végére legfeljebb 25%-os 

- a második év végére legfeljebb 50%-os 

- a harmadik év végére legfeljebb 75%-os 

- a negyedik év végére 100%-os lehet. 

o Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet kölcsönöz, a 

tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, 

megrongálódásából származó kárt az iskolának az alábbiak szerint 

megtéríteni: 

- ugyanolyan könyv beszerzése, 

- anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára. 

o Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél 

indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes 

vételárnak megfelelő hányadát kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, 

a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítés 

mértékét, annak mérséklését, illetve elengedését érintő, a szülő által 

benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre. 

o A tankönyvek rongálásából eredő kártérítés összege tankönyvek és 

segédkönyvek (kötelező olvasmányok, szótárak, feladatgyűjtemények) 

beszerzésére fordítható. 

 

23. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 

 A szülői munkaközösségnek jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók 

nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az iskola tanulóinak 50 %-

át érinti. 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók 

nagyobb közösségének legalább az iskola tanulóinak 50 % -a minősül.  

24. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

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

figyelembevételével az iskola intézményvezetője készíti el. 

 A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és 

véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről 

tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét. 

 A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola intézményvezetőjéhez. 

 A házirend tervezetéről az iskola intézményvezetője beszerzi az iskolai szülői 

munkaközösség véleményét. 
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 Az iskola intézményvezetője a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint a szülői 

munkaközösség véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges 

tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola intézményvezetője beszerzi a 

diákönkormányzat és a szülői munkaközösség egyetértését az elkészített 

tervezettel kapcsolatban. 

 A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 

 Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola intézményvezetője, a 

nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői 

munkaközösség iskolai vezetősége. 

 A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 
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25. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

25.1. A diákönkormányzat nyilatkozata 

A házirendet az intézmény diákönkormányzata 2020. december 1-én tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen 

házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Felsőcsatár, 2021. december 1. 

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

 diákönkormányzat vezetője 

25.2. A szülői szervezet nyilatkozata 

A házirendet a szülői szervezet 2021. január 20-án tartott online értekezleten megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen házirend 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Felsőcsatár, 2021. január 20. 

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

 szülői szervezet elnöke 

25.3. Az intézményi tanács nyilatkozata 

A házirendet az intézményi tanács 2021. január 21-én tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta. 

Felsőcsatár, 2021. január 21.  

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

 intézményi tanács elnöke 
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25.4. A nevelőtestület nyilatkozata 

A házirendet az intézmény nevelőtestület 2021. január 22-én tartott értekezletén elfogadta. 

Felsőcsatár, 2021. január 22.  

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

 hitelesítő nevelőtestületi tag  hitelesítő nevelőtestületi tag 

P.H. 

A házirendet jóváhagyom. 

Felsőcsatár, 2021. január 22. 

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

 intézményvezető 

       P.H. 

 

 









1. számú melléklet 

MÓDOSÍTOTT INTÉZKEDÉSI TERV 2021. február 01. 

A 2020/2021. TANÉVBEN A FELSŐCSATÁRI NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív Törzs által kiadott Intézkedési terv alapján 

az intézményünkben az alábbi eljárásrend érvényes: 

1. Tanulókra és szülőkre vonatkozó szabályok: 

1.1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja. 

Amennyiben a szülő gyermekén tüneteket észlel, ne küldje el őt az iskolába, s 

gondoskodjon orvosi vizsgálatról! Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak 

el! A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van. 

1.2. Ha a szülő gyermekét otthon tartja, kizárólag orvosi igazolással térhet vissza a gyermek 

az iskolába. Az igazolásokat e-ügyintézésen keresztül kérjük elküldeni legkésőbb az 

iskolába érkezés előtti napon.  

1.3. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi 

megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.  

1.4. Hatósági karantén esetén a gyermek hiányzása szintén igazolt, az oktatásban a 

pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vehet részt.  

1.5. A 3 napos szülői igazolás csak előzetes intézményvezetői engedéllyel kérhető (e-

ügyintézés), utólagos szülői igazolás nem lehetséges. 

1.6. Ha a gyermek (orvos, szakember által igazoltan) veszélyeztetett csoportba tartozik, s 

emiatt a járvány idején huzamosabb ideig nem látogatja az iskolát, hiányzása igazoltnak 

tekintendő, az oktatásban a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési 

forma mellett vehet részt.  

1.7. Tanítási időben (7.45 – 16.00 óra között) szülők az iskola területére nem léphetnek be, 

gyermeküket az iskola előtt várhatják meg.  

1.8. Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, 

illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából. Ilyen 

esetekben a maszk viselése számukra kötelező. 

1.9. Az iskolába való belépéskor az iskola egy-egy dolgozója fertőtleníti a diákok kezét. 

Annak érdekében, hogy ez zavartalanul történhessen, az intézménybe 7:45 előtt nem 

érkezhetnek a tanulók. 

1.10. Aki az első tanóra kezdése után érkezik, maga köteles a fertőtlenítésről gondoskodni az 

iskola épületébe történő belépést megelőzően. 

1.11. A tantermekben a padok szellősebb elhelyezésével távolságtartási lehetőséget biztosítunk 

a gyermekek számára. 

1.12. A közösségi terekben MASZK viselése az intézmény dolgozóinak, a felső tagozatos 

diákoknak KÖTELEZŐ, alsó tagozatos diákoknak JAVASOLT. 

  



1. számú melléklet 

1.13. Illemhely használata, szünetekben elvárt magatartás: 

 A diákügyeletesek és az ügyeletes pedagógusok segítségével és felügyeletével 

tartani kell az 1,5 m-es távolságot – mind a folyosón, mind az udvaron, mind a 

mosdókban és a mosdók előtt. 

 Az udvari játékok használhatók – a megadott 1,5 m-es távolság betartásával. 

1.14. Könyvtár: A gyermekek az iskolai Könyvtárat az alábbiak betartásával látogathatják 

nyitvatartási időben: 

 A visszahozott könyveket az osztálytermekben elhelyezett gyűjtőládába kell 

belerakni. 

 A Könyvtárban a könyvtároson kívül maximum 3 személy tartózkodhat. 

1.15. Informatika szaktanterembe lépés előtt a tanulók kötelesek a kezüket fertőtleníteni. 

1.16. Ebédelés: az étkeztetést kisebb tanulói csoportokban valósítjuk meg. Az étkezés 

megkezdése előtt a tanuló köteles fertőtleníti a kezét. Az iskolába érkezéskor köteles 

kezet mosni. 

1.17. Sorakozó: Minden diáknak tartani kell a 1,5 m-es távolságot. 

1.18. Testnevelés órákon betartandó szabályok: 

 Távolságtartás. 

 A személyes kontaktus lehetőség szerinti mellőzése. 

 Az érintkezést kívánó gyakorlatokat állandó edzőpárral kell megvalósítani. 

 Az öltözködés során is ügyelni kell a távolságtartásra 

1.19. Tanórán kívüli foglalkozások a járványügyi helyzet fennállásáig: énekkar, sportkör, 

színjátszó és tánc szakkör felfüggesztésre kerül, természetjáró szakkör mindaddig 

szervezhető, amíg az időjárási körülmények engedik a szabadban történő megvalósítást. 

1.20. Tanulószobai foglalkozásainkat kisebb csoportokban szervezzük. 

1.21. Diákjaink minden reggel iskolába lépéskor a bejáratoknál biztosított mérési pontokon 

kötelesek a mérésre kijelölt személynél az operatív törzs által biztosított eszköz 

segítségével történő hőmérséklet ellenőrzésen átesni. Amennyiben a gyermek 

testhőmérséklete két mérés alkalmával is a tisztiorvos által meghatározott mérték 

fölöttinek bizonyul (37.8), nem vehet részt aznapi tanítási óráin. A mérés után társaitól 

elkülönítésre kerül mindaddig, míg az osztályfőnök által értesített szülője meg nem 

érkezik érte az intézménybe. Úgy, mint egyébként, ez esetben is a tanítási óráiról való 

távolmaradása csak orvosi igazolással fedhető le. 

 

2. Az intézményben dolgozókra vonatkozó szabályok: 

2.1. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt.  

2.2. Az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órán ismertetik és átbeszélik a diákokkal a rájuk 

vonatkozó ajánlásokat és szabályokat, valamint a higiénés elvárásokat. 

2.3. A pedagógusok folyamatosan ellenőrzik a higiénés- és a protokoll által előírt egyéb 

szabályok betartását. 

2.4. A szellőztetés, valamint a tantermek és egyéb helyiségek takarítása, fertőtlenítése a 

megszokottnál gyakrabban történik. 

2.5. Az utolsó tanítási órák végeztével a jelenlévő pedagógus gondoskodik a szellőztetésről. 



1. számú melléklet 

2.6. Az iskola takarítói segítséget nyújtanak a tanulók kezének fertőtlenítésében, a délutáni 

tanítási órák megkezdése előtt az iskolában található kilincseket fertőtlenítik. A takarítók 

fokozottan ügyelnek a takarítási munkálatok során a felületek fertőtlenítésére.  

2.7. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, 

aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a 

szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, felhívjuk figyelmét, hogy feltétlenül 

keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát, s azt követően az orvos utasításainak 

alapján járjanak el. 

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

2.9. Az iskola minden dolgozója értesítési kötelezettséggel bír az intézményvezető felé 

betegség, fertőzés, külföldi tartózkodás esetén. 

2.10. Az iskolai dolgozó intézménybe érkezése alkalmával köteles magán az operatív törzs által 

biztosított eszköz segítségével testhőmérséklet ellenőrzést végezni. Amennyiben az általa 

két mérés alkalmával mért adat a tisztiorvos által meghatározottnál magasabbnak 

bizonyul (37.8), nem léphet a diákok közé, tanóráit nem tarthatja meg, munkanapját a 

háziorvosa igazolhatja. 

 

Felsőcsatár, 2020. szeptember 29. 

 

        Szegleti Veronika sk. 

   intézményvezető 




