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1. Bevezetés 

1.1. A házirend célja, feladata 

A házirend tartalmazza az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és a munkarendet. 

A házirend megállapítja a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az azok gyakorlásának módját, 

továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

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. 

 

1.2. A házirend időbeli és térbeli hatálya 

A házirend minden tanulóra és az iskolai élet valamennyi résztvevőjére kötelező érvényű, így a tanulók 

szüleire, hozzátartozóira, az iskola pedagógusaira és alkalmazottjaira. 

A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül 

szervezett programokra vonatkoznak, melyek a pedagógiai program alapján az iskola szervez, ellátja a 

tanulók felügyeletét. 

A tanulók és szüleik a döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel és az intézkedések elmaradásával 

kapcsolatban a tudomásra jutástól számított 15 napon belül eljárást kezdeményezhet. 

 

Nyilvánossága: 

A Házirend előírásai nyilvánosak, ezért a következő helyeken elolvashatók: 

a. Az iskola honlapján: www.gonczy.hu 

b. Az iskola könyvtárában 

c. Az intézmény vezetőjénél 

d. A Diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

e. A Diákönkormányzat faliújságján 

 

A Házirendet az első osztályosoknak a tanévnyitó ünnepségen, a többi évfolyamon a beiratkozáskor 

adjuk át az újonnan érkező tanulónak. A Házirend rendelkezéseit minden tanév elején az osztályfőnökök 

ismertetik a tanulókkal osztályfőnöki órán és a szülőkkel az első szülői értekezleten. 

 

2. A működés rendje 

2.1. Az intézmény munkarendje 

Az intézmény működtetője a Debreceni Tankerületi Központ. 

Az intézmény szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó nyitva tartási rend: 7.00 – 17.15. 

Az iskolába érkező idegeneket a portás fogadja és engedi be, illetve ki őket. A tanulókért érkező szülők 

az aulában várakozhatnak. A rend betartása a portás feladata. A porta nélküli feladatellátási helyeken 

csak külön engedéllyel lehet belépni. 

 

Az iskolában való tartózkodás szabályai: 

Az intézménybe lépő idegenek, vendégek a regisztrációt követően, csak a belépéskor megjelölt helyen, 

személynél tartózkodhatnak.  

 Regisztráció nélkül léphetnek be az épületbe a szülők a fogadóórák, a szülői értekezletek és a 

szülői részvétellel zajló iskolai rendezvények esetén.  

 A szülők, vendégek fogadása egy adott rendezvény, program esetén az erre kijelölt tanteremben 

vagy az ünnepély helyszínén történik. 

 Az intézményben tartózkodó idegenek (vendégek, javítási, karbantartási munkát végző 

szakemberek) esetében gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint ne zavarják meg az 

iskolai élet rendjét. 

http://www.gonczy.hu/
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 Az iskola helyiségeinek bérlői a Debreceni Tankerületi Központ szabályzata alapján léphetnek 

be az iskolába. A tanítási időn túl az intézményben tartózkodó bérlők kötelesek az iskola 

termeire, bútoraira vigyázni, a tantermekben lévő – a tanulók tulajdonát képező – eszközöket, 

az oktató-nevelő munka intézményi eszközeit érintetlenül hagyni, károkozás esetén azt 

megtéríteni 

 

A foglalkozásokon kívül a tanulóknak ügyeletet biztosítunk: 

 7.00-7.30 óráig reggeli ügyelet 

 7.30-8.00 óráig és az óraközi szünetekben: folyosóügyelet és ebédeltetés. 

 16.00-17.00 óráig délutáni ügyelet. 

 Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron, a tantermekben 

tartózkodhatnak, az ügyeletet vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó 

területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

 A 7.30 előtti és a 16.00 utáni felügyeletet a szülő írásban kéri a tanév elején. 

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az 

osztályfőnöke, vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői 

kérés hiányában - az iskolából való távozásra az intézményvezető vagy a helyettesei adhatnak engedélyt. 

Tanítási időben a telephelyek közötti közlekedés kísérettel, gyalogosan történik. 

Az iskola épületébe érkező szülők, idegenek belépését a portás ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, 

idegeneket a portás nyilvántartja. 

 

2.2. Tanítási rend 

 A tanulóknak a tanítás kezdete előtt 15 perccel az iskolában kell lenniük. 

 A tanítás előtti gyülekező helye: 7.00 órától 7.45 óráig az udvaron, kedvezőtlen időjárás esetén 

az iskola aulájában. Az osztálytermekbe reggel 7.45 órától lehet bemenni. 

o Az 1-2. évfolyamon a tanítók 7.30-tól fogadják a gyerekeket. 

 

Csengetési rend:  

 

Óra 1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

1. 8.00-8.45 8.00-8.45 8.00-8.45 

2. 9.00-9.45 9.00-9.45 9.00-9.45 

3. 10.00-10.45 10.00-10.45 10.00-10.45 

4. 11.00-11.45 11.00-11.45 11.00-11.45 

5. 12.00-12.45 12.15-13.00 12.00-12.45 

6. 13.15-14.00 13.15-14.00 13.15-14.00 

7. 14.15-15.00 14.15-15.00 14.15-15.00 

8. 15.15-16.00 15.15-16.00 15.15-16.00 

Ebédidő 12.15-12.45 11.45-12.15 12.45-13.15 
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Rövidített órás napok csengetési rendje: 

Óra 1-4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

1. 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 8.45-9.20 8.45-9.20 

3. 9.30-10.05 9.30-10.05 9.30-10.05 

4. 10.15-10.50 10.15-10.50 10.15-10.50 

5. 11.00-11.35 11.00-11.35 11.00-11.35 

6. 11.45-12.40 12.05-12.40 11.45-12.20 

7. 12.50-13.25 12.50-13.25 12.50-13.25 

8. 13.35-14.10 13.35-14.10 13.35-14.10 

Ebédidő 12.00-12.25 11.35-12.05 12.20-12.50 

 

 A tanulók számára a tanítási órák között ebédszünetet biztosítunk. 

 A tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások tömbösítve is tarthatók.  

 A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, a szünetekben a becsengetés előtt 3 perccel 

jelzőcsengő figyelmeztet.   

 A tanítás reggel 8.00 órától 16.00 óráig naponta 8 tanórában (35-45 perc), foglalkozási órában 

(35-45 perc) tart.  Az egész napos iskolai munkarendben a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások váltakoznak. 

 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az tantermekben, illetve az 

órarend szerint kijelölt tantermek előtt. A tantermekbe csak a szaktanár engedélyével lehet 

belépni. 

 Az 1-4. évfolyamon az első, az 5-8. évfolyamon a második óraközi szünet a tízórai szünet. 

Ekkor az alsó tagozatos tanulók a tantermekben és az ebédlőben, a felső tagozatos tanulók az 

ebédlőben étkezhetnek. 

 A tanulók az óraközi szüneteket az aulában és ha az időjárás engedi, az udvaron töltik. Erről az 

ügyeletes nevelő dönt.  

 A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel 

érkezzenek meg. 

 A tanítási nap végén az alsós és felsős osztályoknak nevelői kísérettel kell levonulniuk az 

aulába. Az 5-8. évfolyamosok önállóan járnak haza. Az 1-4. évfolyamosok hazajárásáról a szülő 

a nyilatkozik. A tanulók a táskájukat, kabátjukat, a kijelölt helyen tárolhatják. 

 A felső tagozatos tanulók a kötelező tanórákon túl, egyéni órarendjük szerint tartózkodnak az 

intézményben. 

 A szülőknek tanév elején (változás esetén tanév közben) írásban kell kérelmeznie, hogy 

gyermeke mentesüljön a 16.00 óráig tartó kötelező intézményben történő tartózkodás alól.  

 15.50 órakor az alsó tagozatos tanulók szülei az udvaron, a Gönczy Pál utcai épületben, az 

aulában is várakozhatnak.  

 Az alsó tagozatban a szülők minden tanév első tanítási napján kötelesek nyilatkozni arról, hogy 

gyermekeiket az utolsó foglalkozást, illetve az ügyeleti idő leteltével hazaviszik, valamint arról, 

hogy akadályoztatásuk esetén kik jogosultak a tanulókat az iskolából elvinni.  

 Egyéb esetben az 1-4. évfolyamos tanulók csak akkor mehetnek egyedül haza, ha a szülő írásban 

ezt külön kéri. 

 Abban az esetben, ha a tanítás hamarabb fejeződik be, vagy más program miatt a gyerekek 

hamarabb vagy később mennek haza az iskolából, az osztálytanítóknak ezt időben jelezniük kell 

(legalább 2 nappal előbb) írásban a gyermekek üzenő füzetében és az osztályban szokásos 
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értesítési módon. Ugyanígy írásban kell jelezniük a tanítóknak az olyan eseteket is, amikor a 

gyerekek nem abból az iskolaépületből mennek haza, amelyben tanulnak; esetleg debreceni 

vagy más helyszínről. 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a titkárságon történik 7.30 óra és 16.00 óra között, 

az előre kialakított fogadó órákban. 

 Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában 

dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve legalább 

három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi.  

A pedagógus a témazáródolgozat-írás időpontját és témakörét egy héttel előre rögzíti az 

elektronikus naplóban és köteles bejelenteni a tanulók számára. Az osztály diákönkormányzati 

képviselője nyilvántartást vezet a kitűzött dolgozatokról, köteles a szaktanárnak jelenteni, ha 

arra a napra már más dolgozatot kitűztek. 

 A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva megtekinthesse. 

A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen.  

Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását 

illetően. 

 

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje 

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

véleményében előírt fejlesztő foglalkozások és az egész napos iskolai oktatás választók kivételével – 

önkéntes.  

A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokról szülői kérelmezést követő, intézményvezetői határozattal lehet 

távol maradni.  

Az egyéb foglalkozásokon történő részvételt, az osztályfőnökök koordinálásával a tanulók és szüleik a 

tanuló egyéni tanulási céljához igazodóan választhatják meg, az egyéni foglalkozási rendben, amely egy 

tanévre szól. 

 

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 könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. A 

beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A könyvtár használati rendjét a 

szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

 

Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, beleegyezésével – 

iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni.  

 

Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben tartott 

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

szervező osztály végzi. 

 

2.4. Tantermek használatának szabályai 

A tanteremben tartott tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket, padokat a 

helyükre igazítják, a szemetet a padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tantermet 

rendben hagyják el a tanulók. 
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Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intézmény berendezéseire, 

használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére társait is figyelmeztetni. 

 

Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és 

mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni.  

 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermek előtt, illetve  

az órarend szerint kijelölt tantermek előtt. A tantermekbe csak a pedagógus engedélyével és kizárólag 

tantárgyi felszereléssel lehet belépni.  

 

Az iskola oktatási helyiségeit az órák közötti szünetekben és a tanítás befejezését követő időszakban 

zárva kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az áramtalanításról. Az évközi 

tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti napokon tartózkodhatnak az 

iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet.  

 

Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az 

intézményvezető írásos engedélyével lehetséges. 

Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak engedéllyel tartózkodhat. 

Az iskolához, kapcsolódó területek használatának rendjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

2.5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja 

A szülők saját gyermekük elektronikus naplóbejegyzéseihez kapnak interneten keresztül történő 

hozzáférési jogot.  

Az elektronikus napló elérése a következő honlapon található:  

www.gonczy.hu Napló bejegyzésénél, 

melynek biztonságos használatáról a szülőt írásban tájékoztatjuk. 

A szülő felvilágosítást kérhet az intézmény rendszergazdájától, az intézmény hivatalos e-mail címére 

(iskoladebrecen@gonczy.edu.hu) küldött levélben. 

 

3. A tanulókkal összefüggő szabályok  

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban 

bekövetkezett értékveszteségekért, kivéve, ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az osztálytanítójának 

vagy az iskolatitkárnak megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és 

megőrzését vállalja. Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások 

rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan 

alkalmas, a többi tanulót tanulási kötelezettségének teljesítésében akadályozza, vagy ártalmas az 

egészségre és a testi épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt 

jelenteni, illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és 

haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. 

 

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

fogyasztani tilos. 

 

http://www.gonczy.hu/
mailto:iskoladebrecen@gonczy.edu.hu
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Tanítási órákon, szünetekben és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, okostelefon vagy bármilyen 

hordozható digitális lejátszó használata tilos. 

Mobiltelefont az iskolában reggel ½ 8-ig, valamint az évfolyam számára kijelölt ebédidőben lehet 

használni. Egyéb esetekben kikapcsolt állapotban kell tartani. Használni a tanuló kérésére rendkívüli 

esetben, engedéllyel lehet, a folyosón, az aulában vagy az udvaron. Minden más használat csak a 

tananyaghoz kapcsolódóan tanári utasításra történhet. 

 

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

vágóeszközök, gyufa, napraforgó- és tökmag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, 

robbanószerek. 

 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. 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) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az 

okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján érvényes 

rendelkezések szerint megállapított – öt havi összegét.  

 

3.2. Védő-, óvó intézkedések 

Tanulóink minden tanév elején tűz- és baleset megelőzési oktatásban részesülnek, amelynek során fel 

kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a 

naplóban rögzítik. Ezen kívül kémia, fizika, informatika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból általános 

baleset megelőzési oktatásban részesülnek, melyet a tanulók aláírásukkal igazolnak. Egyéb rendkívüli 

események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza. 

 

A pedagógusok a védő-óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai foglalkozásokra az 

általuk készített, használt pedagógiai eszközöket. 

A tanulók igényei alapján az iskola intézményvezetőjével történt előzetes megbeszélés után lehetőség 

van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a 

tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola 

létesítményeit a Szervezeti és Működési Szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, 

amelynek betartása minden diák számára kötelező.  

Azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket – a szervezeti működési szabályzat előírásainak megfelelően, 

összhangban az egészséges életmódra vonatozó támogató intézményi munkarenddel – a tanulóknak az 

iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk, a Házirend 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Az óvó, védő előírásokat az iskola Pedagógiai Programjában foglalt teljes körű egészségnevelési 

programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban értelmezünk és alkalmazunk.  

 

3.3. Pedagógiai Programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, ha az osztály 

tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az intézményvezető 

engedélyezi. 

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

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

a vezető tanár a rendkívüli eseményt az intézményvezetőnek köteles jelenteni. 
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A kirándulások és egyéb külső helyszínre történő utazások előtt - minden esetben-  kérni kell egy írásos 

nyilatkozatot a  buszos cégtől, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos 

előírásoknak, valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik a 

szükséges, érvényes okmányokkal. 

 

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

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

tandíj ellenében biztosít tanulóink számára. 

Az étkezési térítési díj beszedésére a Debreceni Intézményműködtető Központ jogosult, a saját eljárás 

rendje szerint és az általa megjelölt helyen és időben.  

 

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

A szociális támogatás az intézményi étkezés esetén illetheti meg a rászorulót, amennyiben a jogszabályi 

kitételeknek megfelel. 

 

3.6. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

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

eljuttatása.  

A tankönyvellátás feladatait a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Könyvtárellátó) látja el, a fenntartó által jóváhagyott intézményi rendelés alapján. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az 

intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a 

tankönyvfelelőst, aki összehangolja a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat, amelyek a 

következők:  

 A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére 

biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

 Az iskola intézményvezetője a tankönyvrendelésről tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenőrzés 

után azt jóváhagyja, így válik lezárhatóvá és véglegessé a tankönyvrendelés.  

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

intézményvezetője 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, valamint a tanulónak felróható ok miatt 

megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv beszerzésével megtéríteni. 

A tankönyvellátásban érintett személyek: intézményvezető, tankönyvfelelős, könyvtáros, 

munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 

 

3.7. Tantárgyválasztás 

A helyi tanterv óratervi táblájában szerepel, hogy a választható órakeret terhére milyen tantárgyakat 

tanulnak iskolánk diákjai. 

Az intézményi óratervet minden tanuló szülője az iskolaválasztás idején, a beiratkozás előtt megismeri. 

A beiratkozás során tudomásul veszi.  
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Az intézményi óraterv a tanulmányok során a következő választási lehetőséget kínálja: 

 Idegen nyelv megválasztása: angol nyelv vagy német nyelv tanulása. A választás időpontja az 

első évfolyam lezárása előtt, az elsősorban és másodsorban tanulni kívánt nyelv megjelölésével. 

A csoportba sorolásról a szülői igények mérlegelésével az intézményvezető dönt, a 

csoportbontás szabályait betartva. 

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

majd tanévenkénti nyilatkozattal. 

 

3.8. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

Ha a tanuló a kötelező iskolai foglalkozásról, tanítási óráról, nem kötelező tanórai foglalkozásról távol 

marad, mulasztását igazolnia kell (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 51.§-a) 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló 

a. előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b. beteg volt, és ezt igazolja, 

c. hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozáson 

részt venni. 

 A betegség miatt hiányzó tanuló iskolába jövetele utáni első tanítási napon, de legkésőbb az 

első osztályfőnöki órán, orvosi igazolással igazolhatja mulasztását. Hosszabb hiányzás esetén 

az igazolást hetente kell leadni az osztályfőnöknek. 

 A szülő tanévenként tíz tanítási napról való távolmaradást igazolhat. 

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

hiányzása nem számít mulasztásnak. 

 Késés esetén a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a naplóban rögzíti, 45 perc késés egy 

igazolatlan órának tekintendő. 

 Ha a tanuló nem igazolta a távolmaradását, mulasztása igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 

értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásáról. Az intézményvezető az 

osztályfőnök kezdeményezésére felszólítja a szülőt, hogy gondoskodjék gyermeke iskolába 

járásáról. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 51. § (3). Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, 

az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola 

értesíti a gyermek lakóhelye szerinti általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt. (331/2006. 

(XII.23.) Korm. rend.) 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja 

a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a 

tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt 

és a kormányhivatalt. 

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

o az általános iskolában (1-8. osztály) a kétszázötven tanítási órát, vagy 

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

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

nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 
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 A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének. 

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

folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a 

meghatározott mértéket, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

3.9. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

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

határideje 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit hirdetmény formájában az 

iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnökök útján a tanulók és szüleik 

tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően negyven nappal.  

Az intézmény osztályozó és javító vizsgáit az aktuális jogszabályok szerint szervezi, ezen túlmenően 

külön iskolai szabályokat nem határozunk meg. 

 

3.10. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás) 

Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni 

tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét kell teljesíteni a jogszabályban foglalt 

arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót 15 nappal a felvételi, 

átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt az intézmény honlapján 

nyilvánosságra kell hozni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni 

azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén 

található. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található.  

Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi 

kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást az intézményvezető által kijelölt három főből álló 

bizottság végzi a sorsoláson résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet 

kell vezetni.  

 

4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és 

alkalmazásának elvei 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

A tanulók jutalmazása 

Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó 

tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

iskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul 

az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. 

 

Jutalmazási formák 

a. szaktanári dicséret: kiemelkedő tantárgyi teljesítményért a szaktanár adhatja a tanév folyamán 

b. osztályfőnöki dicséret /szóbeli, írásbeli/: kiemelkedő közösségi munkáért a tanév folyamán az 

osztályfőnök adhatja a szaktanár, szakkörvezetők, gyermekszervezetek vezetői javaslata 

alapján, ill. saját hatáskörben 
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c. intézményvezetői dicséret: kimagasló tanulmányi, kulturális és sportteljesítményért, a 

szaktanár, osztályfőnök, szakkörvezetők javaslatára az iskola intézményvezetője adja 

d. nevelőtestületi dicséret: kitűnő tanulmányi eredményért, példás magatartásért és szorgalomért 

a nevelőtestület adja 

e. jutalomkönyv, oklevél: kimagasló tanulmányi, kulturális és sporteredményért kimagasló 

közösségi munkáért a szaktanárok, osztályfőnökök, az ISK- és DÖNK-vezető adja 

f. Gönczy-plakett: a nevelőtestület adományozza a gyermekszervezetek vezetőinek, az 

osztályfőnököknek a javaslata alapján annak a tanulónk, aki addigi iskolai tanulmányai alatt 

példás magatartásával, kiemelkedő tanulmányi eredményével, közösségi munkájával és 

versenyeken való részvételével és eredményeivel a legjobban teljesített 

g. „Az év tanulója” díjat a nevelőtestület javaslata alapján az iskolavezetőség adományozza annak 

a tanulónak, aki az adott tanévben a legkiválóbb eredményeket érte el tanulmányi és egyéb 

versenyeken 

h. Jó tanuló, jó sportoló díj: az ISK adományozza annak a tanulónak, aki az adott tanévben a 

sportteljesítményével kitűnt a társai közül, és a tanulmányi eredménye legalább 4,8 

i. Az osztályközösség által megtervezett rendhagyó tanítási nap: az iskolavezetőség által 

adományozott jutalom, amelyet az éves tanulmányi versenyben legjobb helyezést elért osztály 

kap. 

 

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Azokat a tanulókat, akik mások jogait magatartásukkal sértik, és jogaik gyakorlásában akadályozzák 

(tanuláshoz, munkához való jog, az egészséges környezethez és személyi sértetlenséghez-, a tulajdonhoz 

való jog) fegyelmező intézkedéssel, súlyosabb esetben fegyelmi büntetéssel kell sújtani. 

 

Büntetések, fegyelmi eljárások 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől a vétség súlyára való 

tekintettel el lehet térni. 

 

Fegyelmező intézkedés 

Akkor kell alkalmazni, ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában szegi meg. A fegyelmező 

intézkedés a fegyelmi büntetést előzi meg. Fegyelmező intézkedést a gyerek felügyeletével megbízott 

tanár, a szaktanár, osztályfőnök, napközis foglalkozást tartó, ENI csoportvezető, valamint 

intézményvezető adhat. 

 

Az iskolai fegyelmező intézkedések formái 

1. Szaktanári figyelmeztetés: 

 felszerelések, 

 a tanítási óra megzavarásáért, 

 a házirend megsértéséért. 

 3 db szaktanári figyelmeztetés egyenlő 1 db osztályfőnöki figyelmeztetővel. 

2. Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás – a fegyelemsértés súlyosságától, gyakoriságától 

függően. 

 3 db osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás után 1 intézményvezetői figyelmeztetés adható. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli: a közösség előtt), intés, rovás: írásban az elektronikus 

naplóban bejegyezve. 

3. Intézményvezetői figyelmeztetés, 

 a kötelesség rendszeres elmulasztása miatt, 
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 a házirend sorozatos megsértéséért, 

 durvaságért, a másik ember méltóságának a megsértéséért. 

4. Intézményvezetői figyelmeztetés, intés, rovás a fentieken túl: 

 lopásért, 

 verekedésért, 

 szándékos károkozásért. 

Az intézményvezetői figyelmeztetést, intést és rovást minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő 

tudomására kell hozni.  

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

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

Azt a tanulót, aki magatartásával zavarja a közösséget, sorozatosan megszegi a házirendet, az iskolai 

rendezvényektől (kirándulás, klubdélután, sulibuli, szabadtéri programok, stb.) eltilthatja a tantestület. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt 

módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények mérlegelése után 

– az iskolai diák-önkormányzat véleményének figyelembe vételével – az intézményvezető vagy az 

intézményműködtető képviselője határozza meg. 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

5. A tanulók jogai és kötelességei 

5.1. A tanulónak joga van: 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondani a nevelő-oktató 

munkával összefüggésben. 

 tájékoztatást kapni a tanulót és tanulótársait érintő kérdésekben, megismerni az iskola 

pedagógiai programját. 

 képviselő útján részt venni az érdekeit érintő döntések meghozatalában és a nevelési-oktatási 

intézmény tevékenységeinek irányításában. 

 választani és választhatónak lenni a diákképviseletben. 

 saját és társai ügyében kéréssel, javaslattal fordulni az osztályfőnökéhez, nevelőihez, az iskola 

vezetőihez osztályfőnöki órán, fogadóórán, szülői értekezleten és diákönkormányzati üléseken. 

 megismerni érdemjegyeit, osztályzatait, a témazáró dolgozatok időpontját egy héttel előbb 

megtudni. 

 tanítási időben az iskola helyiségeit, eszközeit rendeltetésszerűen, tanári felügyelettel használni. 

 részt venni az iskola által szervezett egyéb foglalkozásokon. 

 véleményt nyilvánítani osztálytársai magatartásának és szorgalmának értékelésében az 

osztályfőnöki órákon. 
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 érdekképviseletért, jogorvoslatért személyesen, szülei vagy választott képviselői útján a 

diákönkormányzathoz, az iskolavezetőséghez fordulni szóban vagy írásban. Szervezett 

formában, az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondani, javaslatot tenni, 

tájékoztatást kérni az iskolában folyó munkáról, osztályfőnöki órákon, diákönkormányzati 

gyűlésen, iskolagyűlésen. 

 tanévenként tíz napot hiányozni szülői igazolással. 

 

5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának 

gyakorlása 

 Iskolánk tanulói személyesen vagy választott képviselői útján részt vehetnek az iskola 

különböző közösségeinek munkájában, programjának, működési szabályainak összeállításában. 

Joga van a DÖNK gyűlésén, közgyűlésén, egyéb fórumokon személyesen vagy választott 

képviselői útján véleményezési jogot gyakorolni, amennyiben az ott született döntések a tanulók 

nagyobb közösségét érintik. A tanulók nagyobb közösségének az osztályközösség minősül. 

 Véleményt nyilváníthat osztálytársa magatartásának és szorgalmának értékelésében, 

tiszteletben tartva személyiségi jogaikat. 

 Javaslatot tehet társai kitüntetésére, jutalmazására, figyelmeztetésére, büntetésére. 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az 

intézmény vezetője vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségi ülésén, a diákközgyűlésen, iskolagyűlésen, valamint az aulában elhelyezett 

diákönkormányzati hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az 

osztályfőnöki órákon folyamatosan informálják a tanulókat. 

 Az intézmény további tájékozódási lehetőséget biztosít honlapján. 

 A tanulónak érdemjegyeiről, az őt érintő bejegyzéseiről folyamatosan tájékoztatást kell kapnia, 

ennek módja a szóbeli értékelés és a tájékoztató füzet rendszeres vezetése. 

 

5.1.2. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai 

A tanulókat az iskola intézményvezetője az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az 

aktuális tudnivalókról az iskolai diák-önkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal, 

az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az 

osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és az elektronikus 

napló keresztül írásban tájékoztatják.  

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola 

intézményvezetője a Szülői Szervezet vezetőségének, az Intézményi Tanács ülésén minden tanév elején 

szóban tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban tájékoztatják. 

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

választott képviselőik, tisztségviselők útján az intézményvezetőhöz, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diák-önkormányzathoz vagy a szülői szervezethez 

fordulhatnak. 

 

5.2. A tanuló köteles: 

 betartani a jogszabályokat, az iskolai házirendet, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit, ellenkező esetben viselni annak következményeit. Az okozott anyagi kárt 

köteles megtéríteni.  

 tiszteletben tartani az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársai emberi méltóságát. Törekedni korrekt emberi kapcsolatok kialakítására társaival, a 
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nevelőkkel és az iskolában dolgozó más felnőttekkel. 

 betartani a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait. 

 megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő személyiségeit és 

hagyományait. 

 megismerni iskolánk névadójának életét, munkásságát, részt venni az iskola hagyományainak 

ápolásában. 

 óvni, ápolni a természet, a környezet értékeit. 

 részt venni az osztályközösség és az iskola rendezvényein, együttműködni a társaival. 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára magával hozni. 

 a tanórák megkezdése előtt legalább 10 perccel korábban megérkezni az iskolába.  

 védeni az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. 

 ügyelni környezete tisztaságára. 

 az iskolába mindig munkavégzéshez megfelelő, tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához 

illő öltözékben, ruházatban és külsővel érkezni, kerülni a balesetveszélyes, a kihívó, valamint a 

szélsőséges haj-, köröm- és ruhaviseletet. 

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

sötét nadrág vagy szoknya és gönczys kitűző) megjelenni. 

 betartani az egészségünk és testi épségünk megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is 

figyelmeztetni; - az iskolába mindig egészségesen érkezni, ezzel is segítve a társak 

egészségének védelmét. 

 tilos az iskolába hozni és fogyasztani egészségre ártalmas szereket (elsősorban energiaitalt, 

dohányárut, szeszesitalt, drogot). 

 tilos az iskolában kereskedelmi tevékenységet végezni (adás-vétel, csere). 

 az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat átadni az ügyeletes 

nevelőnek, osztályfőnöknek. 

 az utolsó foglalkozás után köteles elhagyni az iskola területét, hogy ne zavarja a délutáni (vagy 

még tartó) foglalkozásokat. A foglalkozások közötti szünetben az aulában, jó idő esetén az 

iskola udvarán tartózkodni. 

 az iskola által szervezett tanításon kívüli tevékenységen az iskola Házirendjében előírtaknak és 

a kulturált viselkedés szabályainak megfelelően viselkedni, az utazásra jogosító jegyeket a 

tömegközlekedési eszközökön érvényesíteni. 

 a tanítási órák befejezése előtt (rosszullét vagy egyéb okok miatt) csak tanári engedéllyel lehet 

távozni az iskolából. Kéredzkedni az osztályfőnöktől, távollétében a következő órát tartó 

pedagógustól kell. 

 az iskola kapuján belül tilos kerékpározni, görkorcsolyázni, gördeszkázni, rollerezni stb., kivétel 

a szervezett sport- vagy egyéb foglalkozás. 

 

5.3. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

• osztályonként két-két hetes heti váltásban, 

• folyosói ügyeletesek.  

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A tanulói ügyeleteseket az intézményvezető által megbízott 

pedagógus koordinálja.  

A hetesek feladata:  

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

tesznek az órát tartó pedagógusnak;  
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MELLÉKLETEK 

 

1. sz. melléklet: Iskolai védő-, óvó előírások 

 

Védő, óvó előírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében, az iskolában való 

tartózkodás során meg kell tartani 

A legfontosabb rendszabályok e körben a következők:  

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

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a 

szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) életkoruknak és 

fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét a haladási naplóba, az 

első osztályfőnöki óra anyagaként kell dokumentálni. 

Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika, 

életvitel és gyakorlat, technika és tervezés, testnevelés, testnevelés és sport, digitális kultúra, 

informatika, fizika, kémia), a pedagógus köteles az első tanórában a tanulókat tájékoztatni a 

szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.  

 A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a veszélyhelyzeti 

cselekvési terv tartalmazza. 

 Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon 

tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigorúan tilos. 

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, megszervezésükkel kapcsolatos 

eljárás:  

 Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben 

foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata. 

 Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő biztosítja. 

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.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása, 

közzététele 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az osztályfőnökök és az intézményben 

működő gyermek- és ifjúságvédelmi team végzi. 

 Az osztályfőnökök fogadó óráját az iskola honlapja tartalmazza. Szükség esetén, hatás- és 

feladatkörébe tartozó esetekben a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az iskolai pszichológus, 

a szociális segítő, a fejlesztőpedagógus, és a logopédus is bekapcsolódik a problémák 

megoldásába. 
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Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések 

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

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

szabályait. 

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

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

 Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget. 

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

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

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

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

tilos. 

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

felügyeletével használhatnak. 

 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. 

 

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

használati rendje 

 

Az egész napos oktatás foglalkozásainak rendje 

A foglalkozások rendjét az órarend tartalmazza, melyet az intézményvezető hagy jóvá.  

A tanórákat követő délutáni egyéb foglalkozásokon a foglalkozást tartó pedagógus felügyeli a tanulókat. 

Az egész napos oktatás rendjében a tanulók 16 óráig tartózkodnak az intézményben, ettől eltérő 

benntartózkodás szülői kérésre és intézményvezetői határozat alapján lehetséges. A tanulók számára 

7.00-7.30 és 16.00-17.00 óra között a szülő írásbeli kérelmére felügyelet biztosított.  

Nevelői vagy a pedagógiai asszisztensi felügyelet nélkül az iskola épületében tanuló nem tartózkodhat. 

 

A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki az 

egész napos iskola keretrendszerében igénybe veheti.  

 

Az informatika terem 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 számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok 

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

tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs állományokat vissza kell 

állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános 

szabályait. 
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A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A számítógépterembe ételt, 

italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások során meg kell őrizni a gépterem rendjét és 

tisztaságát. 

A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki köteles 

betartani.  

 

A tornaterem használati rendje 

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

testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus értendő.  

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

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

amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a 

gyógytornára utalt tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a 

testnevelő tanárnak. 

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

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

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

kulcsra zárva tartása a pedagógusok feladata. 

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

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

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

a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

 

Az ebédlő használatának rendje 

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. Az ebédlőt a tanulók az intézmény nyitva tartása 

alatt vehetik igénybe. 

Étkezés előtt az egészségvédelem érdekében ajánlott a kézmosás. Az étkezési jegyek használata a DIM 

eljárásrendje alapján történik.  

Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek udvariasak. Az 

étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell beadni. Mindenkinek 

be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az étkező tisztaságára, rendjére. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A tanulók évenként két alkalommal külön beosztás szerint fogászati, szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök értesíti. A 

vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról gondoskodni. 
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3. sz. melléklet: Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

 

 

 

 








































