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 Bevezetés 

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes 

kérdéseket a házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire 

és az iskola dolgozóira vonatkoznak. A házirend, valamint az iskolai SZMSZ-nek betartása minden 

tanuló kötelessége (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről – a továbbiakban Nktv. - 

46.§). A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete 

alatt áll. A házirendet minden tanév elején a tanulónak az osztályfőnök ismerteti. A házirend 

elolvasható a székhely és telephely könyvtáraiban és a diákfaliújságokon és az iskola honlapján. 

 

 

1. A tanulói jogok gyakorlása (Nktv. 45.§) 
 

1.1. Diákkörök létrehozásának rendje, a tanulók közös tevékenységének megszervezése 

(Nktv. 48.§) 

 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. 

A diákkörök létrehozásáról a diákönkormányzat javaslata alapján az igények és az adott 

lehetőségek figyelembevételével a nevelőtestület dönt szeptember 30-ig. 

Az iskola által elismert diákkör feltételei: 

 legalább 10 tanuló vegyen részt a munkában 

 legyen felnőtt vezetője  

 határozzák meg tevékenységi körüket 

 jelöljék meg az összejövetelük rendszerességét és az iskolavezetéssel egyeztessék helyét 

 létrejöttüket az iskola igazgatójának jelentsék be 

 jellege lehet pl. szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport. 

A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját 

közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és 

jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. 

 

1.2. Egyes tanulói jogok gyakorlásának – a beíratás időpontja helyett – az első tanév 

megkezdéséhez kötése 

 

A szociális támogatásokhoz való jogok, a különböző részvételi és választási jogok (pl. napközi 

otthonos, tanulószobai ellátás, rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás, diák-önkormányzati 

részvétel) csak a felvételről történt kiértesítést követően illetik meg a tanulót. 

 

 

1.3. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása a diákönkormányzat  

kötelező véleményezési jogának gyakorlásához  

                       /Nktv. 48. § és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120./ 

 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, konkrétan az Nktv. 48. § (4) 

bekezdésben meghatározottakon túl – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120. 2. és 5. bekezdésében 

meghatározott ügyekben. 

 

1.4. Jogorvoslati jog gyakorlása  

 

Az 1. sz. melléklet Panaszkezelési eljárási szabályzat részében találhatók az ide vonatkozó 

gyakorlati tudnivalók. 
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1.5. Kérdezés – érdemi válasz rendje  

 

Az iskola tanulója kérdést intézhet az intézmény vezetőihez: 

 személyesen, előre megbeszélt időpontban (a tanulónak egyeztetnie kell az illetékes vezetővel, 

mikor tudja őt fogadni) 

 levélben a diákönkormányzat panaszládájába, és a DÖK diák-panasztanácsa közvetíti a kérdést az 

illetékeshez 

 levélben az igazgatóhelyettesi irodában vagy az igazgatói irodában 

 iskolagyűlésen, diákközgyűlésen 

 kérdését felteheti közvetítő által is, közvetítő lehet: 

 egy tanuló 

 a diák-panasztanács egyik tagja 

 diák-önkormányzati képviselő 

 osztályfőnök 

 munkaközösség-vezető 

 szülő 

Érdemi választ a tanuló  

 személyesen, szóban 

 levélben (melyet kézbesíthet a diák-panasztanács, illetve az osztályfőnök) kaphat. 

A tanulónak a házirendben javasolt eljárásoktól eltérő, de az emberi méltóságot tiszteletben tartó 

kérdezése sem törvénysértő, és érdemi válaszra jogosult. 

 

1.6. Véleménynyilvánítási jog gyakorlása  

 

Iskolánkban javasolt véleménynyilvánítási fórumok, eljárások: 

 osztályfőnöki óra  

 osztálygyűlés 

 iskolarádió 

 iskolaújság 

 iskolagyűlés 

 a DÖK panaszládája – diákpanasztanács 

 a diáktanács ülése 

 diákközgyűlés 

 

Véleményét az emberi méltóságot nem sértő módon közölheti a tanuló szóban, írásban vagy 

közvetítő által. 

A tanulónak a házirendben javasolt eljárásoktól eltérő, de az emberi méltóságot tiszteletben tartó 

véleménynyilvánítása sem törvénysértő. 

 

1.7.  Iskolai média  

  Működése esetén: 

 

Iskolarádió  

 

 Működtetését az iskolai munkatervben meghatározottak szerinti ünnepi alkalmakra felkért csoport 

végzi pedagógus irányításával. 

 Alkalmanként aktuális információk, tájékoztatások céljából is működtethető. 

 

Az iskolarádió működésének szabályai 

 

 A műsorok témájának megválasztásában az iskola tanulói és felnőtt dolgozói véleményét és 

javaslatait figyelembe kell venni. 

 A tanulók az év eleji DÖK kérdőíven, a felnőttek a DMS tanároknál tehetik meg javaslataikat.  

 Évközben felmerülő témákkal a szerkesztőség tagjait kereshetik meg az iskolapolgárok.  

 A műsoridőt a szerkesztőség az igazgatóval közösen határozza meg. 
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 A stúdió kulcs a nevelőiben található, melyet pedagógus engedélyével vihetnek el a 

szerkesztőségi tagok. 

 A stúdióban a műsor ideje alatt a szerkesztőség 2 tagja és a segítő pedagógus tartózkodhat. 

Kötelesek a stúdió rendjét megtartani, takarításról gondoskodni. 

 Az iskolai hirdetéseket is ellátja a rádió szerkesztősége. 

 

Iskolaújság 

 

 Működtetését az iskolai munkatervben meghatározottak szerinti ünnepi alkalmakra felkért team 

végzi pedagógus irányításával végzi.  

 A működés költségeit az intézmény vállalja, a bevétel a diákönkormányzatot illeti. 

 Az újságíráshoz a tanulók igénybe vehetik az iskola diákok számára is hozzáférhető számító-

gépeit egyeztetés után. 

 A terjesztést a DÖK végzi. 

 

 

1.8.  Tanítás nélküli munkanap /20/2012. EMMI rendelet 120.§ (4)/ 

 

 A diák-önkormányzati nap időpontját előzetes egyeztetés után a diákönkormányzat munkáját 

segítő nevelő terjeszti a nevelőtestület elé a program jellegének megjelölésével együtt, akik azt a 

tanévnyitó értekezleten véleményezhetik. A részletes programot a diákönkormányzat éves munka-

tervének elkészítésekor alakítják ki a diákok véleményének kikérésével, majd ezt a nevelőtestület 

értekezleten megismeri, véleményezi, a diák-önkormányzati napban való közreműködését meg-

szervezi, a helyiséghasználatban és a költségek viselésében megállapodik a diákönkormányzatot 

képviselő nevelő az igazgatóval.  

 

1.9 Tantárgy- és foglalkozásválasztás iskolai rendje /20/2012. EMMI rendelet 14-15. §/  

 

1.9.1 Iskolánk igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását valamint a 

szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét követően közzéteszi a tájékoztatót azokról 

a tantárgyakról, amelyekből iskolánk tanulói választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a 

tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.  

1.9.2 A tanulók május 20-áig jelenthetik be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával  

        a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 

        b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy – az állami általános iskolában – 

kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 

Ha a tanuló iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti 

elképzeléseit az igazgatóval vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. 

1.9..3 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

1.9..4 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

1.9.5  Ha a tanulót – kérelmére – felvettük a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt 

venni.  

1.9.6 A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak 

– kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási 

órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

1.9.7 Ha az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő 

beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szabadon választott tanítási órákon való 

részvétel vállalását is jelenti. 

1.9.8 A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha 

jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 
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1.9.10 A tanulók a választható tantárgyak, foglalkozások közül szülői hozzájárulással választhatnak. 

Ezek a választások érintik a művészeti oktatást (balett, néptánc), ahol a jelentkezés mellett 

képességmérésen kell megfelelnie a tanulónak. Az emelt szintű csoportokba való bekerülést - 

felmenő rendszerben - a P.P. 7. kiadás helyi tanterv 10. pontja szabályozza. 

 

 

1.10. Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás ügyében döntési mechanizmus és 

szempontjai; a költségtérítés alóli teljes vagy részbeni mentesítés, halasztás, 

részletkérelem ügyében való eljárás szabályai  

 

Az iskola minden olyan tanulójának biztosítja a kedvezményes étkezést, az ingyenes 

tankönyvellátást, akiket az érvényben lévő jogszabályok szerint megillet. A tankönyvellátásért felelős 

személy a tankönyvrendelés helyi szabályozása alapján gondoskodik arról, hogy a jogosultságról 

mindenkinek legyen lehetősége tájékozódni, a szükséges igazolásokat begyűjti és őrzi, a megfelelő 

támogatást biztosítja. Minden befizetésről megfelelő bizonylatot ad az iskola. Az eltérő esetekben – 

mentesítések, halasztások, részletfizetési kérelmek – az iskola igazgatójához írt kérelem lesz az 

elbírálás alapja, a döntést az igazgató hozza. 

Az iskolai étkezésben történő módosításokat a szülő minden új fizetési időszak (hónap) előtt 

legkésőbb két nappal kérheti módosítani. A tanuló hiányzása esetére a jelzést a telepvezető 

gondnoknak tett bejelentéssel teheti. 

 

1.11. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje /Nktv. 25. § (5)  

 

A rendszeres egészségügyi felügyeletről és ellátásról az iskolaorvos és az iskolai védőnő 

gondoskodik.  

Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként meghatározott napokon és 

időpontban, az orvosi ellátást, illetve a védőnői segítséget az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett 

rendelési idő szerint lehet igényelni, illetve a sürgős esetekben az intézkedés minden iskolai 

alkalmazott kötelessége. 

Az iskolaorvos és a védőnő éves munkaterv szerint végzi a szűrővizsgálatokat, a tanulók 

egészségi, fizikai állapoti, higiéniai, alkalmassági és egyéb vizsgálatait, mérései. 

Az iskolafogászati szűrés évente kétszer a szakrendeléssel és a szülőkkel történő előzetes 

egyeztetés alapján zajlik. 

 

1.12. Vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái 

/Nktv. 35. § / 

 

Az iskola tanulói közül azok, akik azt szülői hozzájárulással igénylik, hittanórákon vehetnek 

részt. A hit- és erkölcstan órák az erkölcstan órákkal egy időpontban, előre egyeztetett termekben, az 

egyház által delegált irányításával és felelősségével zajlanak.  

 

1.13. Diáksport-egyesület intézményes támogatása  
 

Az iskola biztosítja a diáksport-egyesület működésének lehetőségét a tanévenként megújítható 

megállapodás keretében. Az egyesületi működés költségeit a diáksport-egyesület a tagok vagy pártoló 

tagok tagdíjbefizetéseiből biztosítja. 

 

1.14. Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere, a diákönkormányzat 

jogainak gyakorlásához szükséges eljárások és jogintézmények, részvétel iskolai 

döntéshozatalban /Nkt. 48. § és 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 120./ 

 

 Osztályfőnökök képviselhetik tanulóik érdekeit. 

 

 Diákönkormányzat 

 

 Az iskola tanulóinak érdekképviseleti szerve 

 Ezen belül gyakorolhatja a tanuló a kollektív tanulói jogokat: 
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 Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a 

            tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

 3. osztálytól delegálhatnak két képviselőt az osztályok a DÖK-be. 

 A feladatoktól függően üléseket tart a DÖK, ahol a képviselők osztályuk tanulóinak 

véleményét, javaslatát elmondják. A képviselők tájékoztatják a többi tanulót és 

osztályfőnöküket a Diáktanács ülésén történtekről. A tájékoztatást segítik a DMS tanárok. 

 

1.15. A tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás 

formái, módszere, rendszere 

 

A házirend egy példányát a tanuló iskolába történő beiratkozásakor megkapja a szülő vagy a 

gondviselő. A házirend egy példánya mellékletekkel együtt az iskolai könyvtárban és az iskola 

honlapján mindig megtalálható, melyet a pedagógusok, a szülők és a tanulók is helyben 

megismerhetnek a könyvtár nyitva tartási ideje alatt. Itt találhatják meg az iskola pedagógiai 

programját, a szervezeti és működési szabályzatát is. A tanári szobában szintén megtalálható a 

házirend egy példánya. A diákönkormányzat külön faliújságon elhelyezi a házirend teljes szövegét 

mellékletek nélkül, melyet a tanulók az iskola nyitva tartása alatt megtekinthetnek.  

A tanév során az első osztályfőnöki órák alkalmával közösen beszélhetik meg a tanulók a 

házirendet nevelőikkel, illetve a tanév során szükség szerint. 

A tanulói jogokkal kapcsolatos írásos és egyéb információhordozókhoz a tanulók az iskolai 

könyvtárban a nyitva tartás ideje alatt juthatnak hozzá. Az iskola támogatja a diák-önkormányzati 

képzéseket tanulói jogok és kötelezettségek területen is. 

 

1.15  Diákközgyűlés   

 

Az iskola évente egy alkalommal, a tanév befejezése előtt diákközgyűlést szervez, ahol áttekintik 

a tanulói jogok érvényesülését, a diákönkormányzat működését. 

Rendkívüli esetben lehetőség van diákközgyűlés összehívására, melyet kezdeményezhet a 

diákönkormányzat, illetve az iskola nevelőtestülete is. 

 

A diákok panaszainak kezelését a panaszkezelési eljárási szabályzat foglalja magába, melyet az 1. 

számú melléklet tartalmaz. 

 

 

2. Tanulói kötelességek teljesítése 
 

2.1. Egészségvédelmi, baleset-megelőzési, munkavédelmi védő, óvó előírások Nktv. 46. § (1-e) 

és 20/2012. EMMI rendelet 129. § 

A 129. § (1) Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és 

házirendben előírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 

 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 

– óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

– elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket; 

– betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, nevelőitől hallott, a balesetek 

megelőzését szolgáló szabályokat; 

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

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti 

katasztrófát, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

– azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének, alkalmazottjának – amennyiben állapota 

megengedi –, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült; 

– megismerje az iskolaépület kiürítési tervét, részt vegyen annak gyakorlásában; 

– rendkívüli esemény esetén (természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetőzés) 

betartsa az iskola dolgozóitól kapott utasításokat, az intézményi előírásokat. 
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A testnevelésórákra, sportfoglalkozásokra, edzésekre vonatkozó külön szabályok: 

 

– Tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

– Sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést kell 

viselniük, ami lehet: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő. 

Udvaron tartott sportfoglalkozásokon – hideg időjárás esetén – sapkát, kesztyűt is viselhetnek a 

tanulók. 

– Sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, 

kiálló testékszert a balesetveszélyességük miatt. 

 

Az iskola épületében mindenkinek tilos a dohányzás! Nagykorú személyek dohányzása 

kizárólag az iskolán kívül, az SZMSZ 3.6.4 pontja által meghatározott módon megengedett. 

/Minden további ide vonatkozó szabályozás a Munkavédelmi és a tűzvédelmi szabályzatban található./ 

 

2.2. Az iskolába a tanuló által bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezése, illetve a 

bevitel bejelentése /Nkt. 25.§ (3)/ 

 

A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön túl más dolgokat csak akkor hozhatnak 

magukkal, ha azt valamelyik nevelővel előre megbeszélik, vagy a tanítás, foglalkozás kezdetén az órát 

tartó nevelőnek bejelentik, és azt a nevelő engedélyezi.  

Az órát, foglalkozást tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók 

kötelesek leadni az iskola portáján vagy az igazgatóhelyettesi irodában, ha annak értéke, jellege ezt 

megkívánja. Amit a tanuló engedély nélkül hoz, azért a nevelő a felelősséget nem vállalja. 

 

2.3. A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez 

nem szükséges dolgok bevitelére vonatkozó tiltások, illetve korlátozások vagy feltételhez 

való kötése  

 

Nagyobb értékű tárgyat (pl. mobiltelefon), nagyobb összegű pénzt a tanulók – rendkívül 

szükséges esetben (pl. ebédbefizetés) csak szülői engedéllyel hozhatnak az iskolába. A tanuló kérésére 

ezek megőrzése a gazdasági irodában megoldandó. 

A tanulók az iskolába hozott mobiltelefonjaikat kötelesek a tanítási órák, foglalkozások, iskolai 

rendezvények idejére kikapcsolt állapotban tartani, a megszegőkkel szemben szóbeli, súlyosabb 

esetben írásbeli figyelmeztetésnek, ismétlődő esetben a telefon átvételére, és a tanuló szülőjének, 

gondviselőjének történő visszaadására kerül sor. A megőrzés addig az iskola feladata. 

Amennyiben a tanuló előzetes engedély, bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem 

szükséges dolgot, azzal a tanítást megzavarja, úgy első alkalommal a tanítási óra vagy a tanítási nap 

végéig a nevelő azt megőrzésre átveszi, illetve visszaadja. További esetekben az átvett dolgot csak a 

szülőnek adja át, a megőrzésről viszont gondoskodnia kell a nevelőnek.  

Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjukat az iskola főkapuján belül, lehetőség szerint 

a kerékpártárolóban kötelesek lezártan elhelyezni, az iskola területén tilos kerékpározni. 

A tanulók a kabátjukat, váltócipőiket, egyéb ruházati cikkeiket, tornazsákjukat a számukra kijelölt 

öltözőszekrényekben kötelesek napközben tárolni, a megőrzésről maguk gondoskodnak a szekrények 

zárásával. A szekrényrend és tisztaság megtartása minden tanuló kötelessége. 

 

 

2.4. Az oktatási-nevelési intézmény károkozási felelősségére vonatkozó szabályok (szándékos 

károkozás) 20/2012. EMMI rendelet 61.§ és Nkt. 59.  

 

A tanuló köteles megőrizni, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az 

oktatás során használt eszközöket, óvni az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

 A tanuló szociális helyzete miatt egész tanévre kölcsönözhet a könyvtárból tankönyvet, melynek 

épségéért felelőssé válik. Ha használhatatlanná válik a tankönyv, kártérítési felelősség terheli a tanuló 

szülőjét. 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel 

kell szólítani az Nkt. 59. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.  
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A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója állapítja 

meg a telepvezető gondnok segítségével. 

 

2.5. Az iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás 

 

Az iskola pedagógiai programjának megvalósítását segítő, ahhoz illeszkedő iskolán kívüli 

programok idejére és helyszínére a házirend hatálya kiterjed a tanulókra. Ilyen programok pl. az erdei 

iskola, a téli és nyári táborozások, az osztálykirándulások, kulturális intézmények, programok 

látogatása, sportrendezvények, versenyek, tanulmányi séta stb. Kötelező a házirendben foglaltak 

betartása ilyenkor, annak szándékos megsértése felelősségre vonással jár. 

 

2.6 Taneszközökért és felszerelésekért a felelősség szabályai, a használat és a „rábízás” rendje  

A tanulók kötelessége, hogy megőrizzék, illetve megfelelően kezeljék a rájuk bízott, vagy az 

oktatás során használt eszközöket, óvják az iskola létesítményeit, felszereléseit. A tanulók kötelesek 

jelenteni, ha az eszközök, felszerelések hibásak, sérültek. 

A felelősi rendszer (pl. szertárfelelős) megbízással működik, a feladat ellátására a tanuló a 

megbízatást a pedagógustól kapja, aki ismerteti a tanulóval a feladatot, felhívja a figyelmét az 

eszközök, felszerelések helyes használatára, a baleset-megelőzésre.  

 

2.7 Távolmaradás, távozás engedélyezése (20/2012. EMMI rendelet 51. §) 

 

A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a  

nevelési-oktatási intézményünket. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a 

nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak 

tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.  

A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha 

- a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére –engedélyt kapott a 

távolmaradásra, 

- a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

- a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

A szülő, a gondviselő egy tanévben három tanítási napra igazolhatja gyermeke iskolai hiányzását. 

Hosszabb távollétet a szülő az iskola igazgatójától írásban kérhet (pl. üdülés, külföldi út), az engedélyt 

az igazgató írásban adja meg. 

Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói további három napot vehetnek igénybe középiskolai nyílt 

órák látogatására iskolai és szülői hozzájárulással. 

A tanulókat sportegyesületi versenyekre hivatalos kikérővel lehet az iskolai jelenlét alól 

mentesíteni, az engedélyt az iskola igazgatója adhatja meg. 

Minden egyéb esetben – iskolai szervezésű tanulmányi verseny, sportverseny, szereplés stb. – az 

igazgató engedélyezheti a tanulók iskolai távolmaradását. 

Az iskolát tanítási időben csak engedéllyel lehet elhagyni. A szülő írásban vagy szóban kikérheti 

a tanulót a tanítási nap egy részéről (pl. orvosi vizsgálat, családi ok miatt), akit elengedhet az 

osztályfőnök, az órát tartó nevelő, a napközis nevelő, az igazgatóhelyettesek és az igazgató. 

 Az egyéb foglalkozásról a szülő vagy gondviselő személyes vagy írásos kérelme alapján távozhat 

a tanuló. 

A tanulót rosszulléte, betegsége miatt a szülő elviheti az iskolából, vagy saját felelősségére 

kérheti gyermeke elengedését, hazaküldését az iskolával történő egyeztetés után.  

 

2.8 Távolmaradás, késés igazolásának módja, a késésekhez kötődő szabályozás módja /20/2012. 

EMMI rendelet 51. §/  

 

A távolmaradást, késést igazolni kell. Az igazolást adhatja az arra jogosult orvos, a szülő vagy 

gondviselő, a pedagógus, az iskola igazgatója, az utazási vállalatok illetékesei (MÁV, Volán) és a 

hatóságok. 

 Késésnek számít, ha órakezdés után ér be a tanuló az órára. A naplóba K betűvel kell 

bejegyezni. A késések idejét percek szerint jelölni kell a naplóban, s azok 45 percenként 

átváltandók igazolt vagy igazolatlan órára. 
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 Ha az óra végéig nem ér be a tanuló, hiányzásnak számít a távolléte. 

A tanulókat sportegyesületi versenyekre hivatalos kikérővel lehet az iskolai jelenlét alól 

mentesíteni, az engedélyt az iskola igazgatója adhatja meg. 

 

Az orvosi igazolást iskolába érkezéskor azonnal, de legkésőbb 3 (három) tanítási napon belül 

köteles a tanuló osztályfőnökének bemutatni vagy átadni. A mulasztások összesítéséért és figyelemmel 

kíséréséért az osztályfőnök a felelős. A tanuló tőle kaphat tájékoztatást mulasztott óráinak számáról.  

Minden olyan hiányzás esetében, amelyről 3 napon belül nem érkezett igazolás, az osztályfőnök a 

gyermekvédelmi felelősnek jelez, aki a jogszabály előírásainak megfelelően intézkedik.  

 A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős rendszeresen tájékozódik az osztályfőnököktől a tanulók 

hiányzásáról, havi összesítést készít, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben 

foglaltakkal összhangban – tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot 

értesíti.  

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

igazgatója a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - értesíti a gyermek, 

tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot a gyermekvédelmi szakellátásban 

nevelkedő tanuló kivételével -, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.   

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 gyámhatóságot. 
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2.9 A súlyos jogellenességek meghatározása /20/2012. EMMI rendelet 53.§/ 

 

A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai 

célokat szolgál. (20/2012. EMMI rendelet 53.§ (1)) 

 

Az iskolánkban fegyelmi eljárás indítható a tanuló ellen, ha: 

 

 kirívóan agresszíven viselkedik (testi sértést követ el, fenyeget, zsarol, személyiséget sértő a 

magatartása); 

 az iskola területén vagy az iskola által szervezett foglalkozásokon többszöri figyelmeztetés 

ellenére dohányzik, vagy társait kínálja vele; 

 az iskola területén vagy az iskola által szervezett foglalkozásokon bizonyíthatóan alkoholt 

fogyaszt, vagy társait kínálja vele; 

 az iskola területén vagy az iskola által szervezett foglalkozásokon más egyéb bizonyíthatóan 

drogot fogyaszt, vagy terjeszt; 

 bizonyítható a tanuló által nagyértékben elkövetett szándékos rongálás ténye; 

 bizonyítható a tanuló által elkövetett lopás ténye; 

 szándékosan balesetveszélyes magatartást tanúsít; 

 testi épséget súlyosan veszélyeztető tárgyat hoz magával (penge, szúró, vágó eszközök, 

fegyvernek minősülő vagy látszó tárgyak) – Kivétel, ha tanítási órára a pedagógus kéri az eszközt. 

 

 

3. Iskolai munkarend, tanórai és egyéb foglalkozások és a közöttük tartandó szünetek 

rendje (20/2012. EMMI rendelet 16. §) 
 

Iskolai munkarend 

 

- Tanítás a munkanapokon zajlik. 

 

 A székhely intézményben a tanítási napokon a tanulók nevelői vagy pedagógiai asszisztens 

felügyelet mellett 6.30 órától 17.00 óráig tartózkodhatnak az intézményben.  

Korábbi érkezést, illetve későbbi távozást az igazgatóság engedélyezhet, s előrejelzés esetén, 

szükség szerint gondoskodik a megfelelő felügyelet biztosításáról. Reggel 6.30-ig az aulában 

tartózkodhatnak a korán érkező tanulók a portás felügyelete alatt, 6.30 órától 07.30-ig pedagógiai 

asszisztens felügyeletével. 

 

- Az 1. tanítási óra 08.00-kor kezdődik. 

- A tanítási órák hossza: 45 perc. A 0. órák hossza: 40 perc. 

 

- Minden tanuló köteles a tanítás kezdete előtt 15 perccel az iskolába megérkezni, és a 

szakteremben, illetve előtte felszereléssel tartózkodni.  

 

- A tájékoztató füzetét minden tanuló köteles magánál tartani, azt a nevelőnek kérésre átadni, 

abban a jegyeket, értesítéseket, igazolásokat pontosan, naprakészen és esztétikusan vezetni, a 

pedagógusokkal és a szülőkkel rendszeresen aláíratni, igazoltatni. A tájékoztató füzet iskolai 

dokumentum, megőrzése és rongálásmentes használata alapvető elvárás a tanulóval, szülővel 

és pedagógussal szemben egyaránt. 

 

- A tantermekbe legkorábban 07.30-kor lehet bemenni (Kivétel az előbb kezdődő foglalkozások 

esetében). A kulcsot – ha kell – a hetes a portáról elkéri, majd beengedi a tanulókat a terembe.  
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Csengetési rend 

 

7:45-kor egy hosszú csengetés: jelző csengetés (az iskolába érkezés, munkakezdet) 

 

 Becsengetés Kicsengetés Szünet 

 Jelző 

1 hosszú cs. 

Óra kezdete  

 1 hosszú cs. 

Jelző 

2 rövid cs. 

Óra vége 

1 hosszú cs. 

Ideje Jellege 

0. óra  7:15 7:50 7:55 7:55 benti 

1. óra  8:00 8:40 8:45 8:45-9:00  alsós tízóraizós 

2. óra 8:57 9:00 9:40 9:45 9:45-9:55 felsős 

tízóraizós, 

alsós udvari 

3. óra 9:52 9:55 10:35 10:40 10:40-10.50 felsős udvari 

4. óra 10:47 10:50 11:30 11:35 11:35-11:50 benti 

5. óra 11:47 11:50 12:30 12:35 12:35-12:50 benti 

6. óra 12:47 12:50 13:30 13:35 13:35-13:45 benti 

7. óra  13:45 14:25 14:30 - - 

8. óra  14.30 15:10 15:15 - - 

  15.15 15.55 16.00 - - 

 

 

A tanítási órák rendje 

 

 Félévente tantárgyanként egyszer, óra elején felmentést kérhet a tanuló a számonkérés alól. 

(Kivétel az előre bejelentett felmérés vagy felelet.) 

 A témazáró dolgozatok időpontját a pedagógus előre jelzi. 

 Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható egy tanulóval. 

 Az óraközi szünetek pihenésre, a helyiségek szellőztetésére szolgálnak. A tantermekben a tanulók 

- a levegőzős szünet kivételével - bent tartózkodhatnak a hetesek felügyelete mellett.  

 Általában az 1. óra utáni tízórai szünetben pedagógus felügyelet mellett a tantermekben 

tartózkodnak a tanulók (ahol a 2. vagy 3. órájuk lesz), és tízóraijukat elfogyaszthatják. 

 A 2. szünetben az alsós tanulók, a 3. óra utáni szünetben a felsős tanulók az udvaron tölthetik a 

szünetet, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes másképpen nem rendelkezik.  

 7:30-tól 7:45-ig és az óraközi szünetekben a folyosókon, ügyeleti helyeken a pedagógusok mellett 

az alsós folyosón a 4. évfolyam tanulói segítenek az ügyelet ellátásában.  

 

A hetesek, ügyeletes tanulók, ügyeletes nevelők feladatait az 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

4. Helyiséghasználat, területhasználat rendje  
 

4.1 Az iskola nyitva tartása:  

 

 Munkanapokon portaszolgálat felügyeletével biztosítottan 07.00-19-ig (székhely), 

07.00-19.00-ig (telephely). 

  Hétvégén, munkaszüneti napokon az épület zárva van. (Kivétel: előre egyeztetett program  

vagy egyéb ok miatti nyitva tartás.) 

 

4.2 Az iskola létesítményei használatának szabályai 

 

 Az iskola helyiségeit, berendezéseit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

 Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

 a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért 



 15 

 az energia (víz, villany) takarékos használásáért 

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

 

  A tanulók a tantermeket tanítási órák után csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. 

  Az udvaron tanítási órák után csak felnőtt felügyelettel tartózkodhat a tanuló.  

  A tanítási órák után szervezett foglalkozásokon a szülő írásos kérelme/engedélye alapján 

vehet részt a tanuló. A kérelmet/engedélyt az osztályfőnöknek vagy a napközi vagy a 

foglalkozás vezetőjének kell eljuttatni. 

  Az egyes helyiségek berendezéseit, eszközeit, felszereléseit elvinni csak az igazgató 

engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 

  Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott helyiségeket, irodákat zárni kell. 

 A tantermek a tanítási nap során nyitva tartandók, a kulcsokat a tanári asztalon tartjuk. 

 Az alsó tagozatos termeket az ott tanító nevelők zárják. 

 A felső tagozaton az adott tantermet az aznap utolsó órát tartó nevelő zárja, ha már ott 

nem lesz foglalkozás, és a kulcsot a portán leadja, illetve a naplót a tanári szobában elhelyezi. 

 További foglalkozások esetén a szinten levő szertárban kell a kulcsot elhelyezni. 

 Tanuló a szertárban csak a pedagógus kérésére tartózkodhat. 

 Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata állapítja meg. 

 Október 1-jétől március 15-ig, illetve máskor sáros időben minden tanuló köteles váltócipőt 

viselni az iskola tisztasága érdekében. 

 Az étkezés nevelői felügyelettel az ebédlőben önkiszolgáló rendszerrel és az ebédrend 

betartásával történik. Az ebédrend az ebédlő ajtaján és a bejárat melletti faliújságon van 

elhelyezve. Az ebédelés meghatározott sorrendjét a csoportok és a menzás tanulók kötelesek 

betartani. A tálcát és az evőeszközöket mindenki köteles visszavinni. 

 Egy-egy osztály vagy csoport menzás tanulóit az aznapi utolsó órát tartó nevelőjük kíséri el az 

ebédlőhöz, és átadja a csoportot a menzát felügyelő nevelőnek.  

 A közös öltözőszekrényeket a tanulók önállóan nyitják és zárják az osztály által meghatározott 

rendben. 

 

4.3 Létesítményhasználattal kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset-megelőzési 

szabályok 

 

Az erre vonatkozó szabályok az iskola Munkavédelmi szabályzatában és a Tűzvédelmi 

szabályzatában találhatók, melyek egy-egy példánya az iskola könyvtárában van elhelyezve. 

 

4.5 Speciális létesítmények és területek használatának szabályai 

 

4.5.1 Számítástechnika és technika szaktanterem 

 

A részletes helyiséghasználati szabályzat az adott szaktanteremben kifüggesztve megtalálható. 

 

4.5.2 Tornaterem  

 

A tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók a tanítási órákon vagy 

szervezett foglalkozások keretében. Minden óra után és foglalkozás végén kulccsal kell zárni a termet. 

 

4.5.3 Testnevelési szertár 

 

A szertárfelelősök a pedagógus által meghatározott eszközöket beviszik a tornaterembe, illetve 

vissza a szertárba. A pakolás rendjét a pedagógus köteles ellenőrizni. 

 

4.5.4 Tornaterem-folyosó és - öltözők 

 

Az ügyeletes nevelő jelenlétében és engedélyével mehetnek be az öltözőbe a tanulók. 
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Délutáni foglalkozás esetében a csak a foglalkozásvezető jelenlétében a foglalkozás kezdése előtt 

legkorábban 15 perccel mehetnek be a tanulók. Az edző, a foglalkozásvezető személy köteles az 

öltöző rendjét ellenőrizni, és a távozó gyerekeket kikísérni. 

Az öltözőket az órák és foglalkozások ideje alatt, valamint a foglalkozás befejezése után zárva kell 

tartani. 

 

5. Tanulók tantárgyválasztásának és annak módosításának rendje (20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 
 

5.1 Iskolánk igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását valamint a 

szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét követően közzéteszi a tájékoztatót azokról 

a tantárgyakról, amelyekből iskolánk tanulói választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy a 

tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.  

5.2 A tanulók május 20-áig jelenthetik be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával  

        a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 

        b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan kívánnak órán, vagy – az állami általános 

iskolában – kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. 

Ha a tanuló iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti 

elképzeléseit az igazgatóval vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal. 

5.3 A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását. 

5.4 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri – ha a gyermek nem 

cselekvőképtelen –, gyermekével közösen gyakorolja. 

5.5  Ha a tanulót – kérelmére – felvettük a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt 

venni.  

5.6 A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a 

magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak 

– kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási 

órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

5.7 Ha az iskolánk helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő 

beiratkozás – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szabadon választott tanítási órákon való 

részvétel vállalását is jelenti. 

5.8 A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán, továbbá ha 

jelentkezni kíván a szabadon választott tanítási órára. 

6. A felvételi kötelezettség teljesítése után további felvétel rendje /20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24. §/ 

Ha intézményünk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíti a (20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 24. §) (2) bekezdésében foglalt arányok figyelembevételével. Ezt követően az 

SNI tanulók, majd a különleges helyzetű tanulók kérelméről dönt. Az üres helyek függvényében, 

legvégül sorsolás útján tölti fel - az engedélyezett létszámhatárig - az évfolyamot. 

Ha a felvételi keretszám hamarabb megtelik, azaz a sorrendben hamarabb következő csoportnál 

elfogynak az üres helyek, az adott csoporton belül is sorsolás úján dönt intézményünk a felvehető 

tanulókról. 

6.1  A felvétel sorrendje: 

6.1.1. Felvételi kötelezettség teljesítése (mint kötelező felvételt biztosító iskola): iskolánk körzetében 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők felvétele. 
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6.1.2. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmének teljesítése (HHH-s arányok 

figyelembe vétele; települési arány/körzet arány) 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesítenünk azokat, akiknek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Szolnokon található. 

6.1.3 SNI tanulók felvétele: a jogosultság igazolásához szakvélemény szükséges 

6.1.4 Különleges helyzetű tanulók felvétele 

     Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére intézményünk tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskolánk körzetében található, vagy 

d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

6.1.5 Sorsolás útján történő felvétel: Ha intézményünk – 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 meghívjuk, és nyilvános sorsolást 

tartunk az iskolavezetés és a fenntartó képviselője jelenlétében. A sorsolást - a prioritás figyelembe 

vételével - sorrendben, csoportonként tartjuk, ha szükséges. A sorsolást a gyermek nevével ellátott 

névtábla kihúzásával a fenntartó képviselője végzi, a még szabad férőhelyek betöltéséig. 

7. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 

követelményei (20/2012. EMMI rendelet 64-65. §) 

7.1 Osztályozó vizsgát 

kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha  

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 

Egy osztályozó vizsga – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kivétellel – egy adott tantárgy és 

egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló 

osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell letenni.  

 

7.2 Különbözeti vizsgát 

tehet iskolánkban az a tanuló, aki a tanulmányait nálunk kívánja folytatni.  

 

7.3 Pótló vizsgát 

 tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett 

vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok 

minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem 

vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

 Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény 

számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei 

megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait 

értékelni kell.  
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7.4 Javítóvizsgát 

 tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy 

a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

7.5 A vizsgák időpontja: 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által a tanév rendjében meghatározottak szerint, az 

augusztus 23-ától augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra szükség esetén tanévenként két vizsgaidőszakot jelölünk ki 

a vizsgát megelőző három hónapon belül. 

Osztályozó vizsgát az iskolánk a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a 

vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatjuk.  

 

7.6 Vizsgára jogosultság: 

Tanulmányok alatti vizsgát – a 20/2012. EMMI rendelet rendeletben meghatározottak szerint – 

független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a 

tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.  

Egy osztályozó vizsga – a 20/2012. EMMI rendelet 65. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 

kivétellel – egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A 

tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben szervezzük meg. 

Különbözeti vizsgát tehet iskolánkban az a tanuló, aki tanulmányait intézményünkben kívánja 

folytatni.  

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem 

róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése 

nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat 

ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető 

legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A 

vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell.  

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha  

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy 

a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

7.7 Értesítés tanulmányok alatti vizsgáról 

Az osztályfőnök, a szaktanárok jelzése alapján, az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgára kötelezett 

tanulót és szüleit írásban tájékoztatja vizsga időpontjáról, menetéről és a szaktanár által összeállított 

vizsgakövetelmények elérhetőségéről. 

A szaktanár egy példányt köteles leadni a tájékoztatóból (tanuló nevével, osztályával, tankönyv/ 

ek címével, témakörök megnevezésével) az igazgatói irodában. 

 

7.8 Vizsgára jelentkezés módja 

Osztályozó és különbözeti vizsgára írásban kell jelentkezni. A jelentkezési lap aláírásával a tanuló 

elismeri, hogy megismerte az osztályozó vizsgára vonatkozó szabályokat.  

Osztályozó vizsgára a jelentkezés határideje: a tervezett vizsga előtt egy hónappal. 

 

       4. sz. MELLÉKLET: vizsgakövetelmények 
 

 

8. Térítési díj, tandíj fizetése /Nkt. 83.§ (2) és 20/2012. EMMI 18. (2-3.)/ 
 

A köznevelési törvény értelmében a fenntartó határozza meg a kérhető térítési díj és tandíj 

megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit. 

Az Nkt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Korm. rendelet alapján a tanuló térítési díj 

ellenében igénybe vett heti tanórai foglalkozásainak összes időtartama nem haladhatja meg a 
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háromszáz percet. Ha a tanuló több alapfokú művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy egy 

alapfokú művészeti iskolában több művészeti ág képzésében vesz részt, a tanulónak, kiskorú tanuló 

esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy melyik iskolában, melyik művészeti ágban vesz 

részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.  

A meghatározott idő számításánál az alapfokú művészeti iskola által a tanuló részére biztosított 

foglalkozások idejét kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy a tanuló azokon részt vett, vagy 

igazoltan, vagy igazolatlanul távol maradt. 

 

A Nemzeti Köznevelési Törvény 15. §-a értelmében minden esetben ingyenes a - nyilatkozattal igazolt 

- halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és 

enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való 

részvétel.                                                                                                             

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépése előtt létesített tanulói 

jogviszonyok esetében a tanuló fizetési kötelezettségét a jogviszony létesítésekor hatályos törvény és a 

fenntartói rendeletben (szabályzatban) leírtak szerint kell elbírálni. Az Nkt.-vhr. III. Fejezetében 

leírtakat az újonnan létesített tanulói jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni. Az új rendelet 

szabályait az Nkt.-vhr. hatályba lépése előtt létesített tanulói jogviszonyok tekintetében akkor lehet 

alkalmazni, ha a tanuló számára az új rendelkezés kedvezőbb fizetési feltételt teremt. 

 

 

 

Záradék 
 

A Házirendet az iskola nevelőtestülete a diákönkormányzat és a szülői választmány egyetértésével 

elfogadta. Megtartása az iskola alkalmazottainak és tanulóinak kötelező. 

 

A Házirend elfogadott eredeti példánya az iskola könyvtárában található meg. 

Másolata a folyosón kifüggesztve olvasható. 

 

Szolnok, 2013. március 25. 

 

 

 

 

 

Mellékletek 
 

1. számú melléklet 

 

Panaszkezelési eljárási szabályzat 
 

Iskolánkban, ha egy tanuló jogát megsérti egy másik tanuló vagy felnőtt, a következő eljárási 

módok adnak lehetőséget a jogorvoslatra: 

 

1. A tanuló beszélje meg a bántalmazóval a problémát, és szükség esetén kérje meg az 

osztályfőnököt a további intézkedésre. 

2. A közelben levő pedagógus segítségét kérheti a tanuló. 

3. Osztályfőnökkel beszélheti meg a tanuló a problémát. 

4. Osztályfőnöki órán jelezheti a tanuló a jogsérelmét, és az osztályközösség is segíthet a 

megoldásban. 

5. Diákpanasz-tanácshoz fordulhat a tanuló: 

- Személyesen DMS-tanárhoz fordulhat a tanuló. 

- A diák-önkormányzati képviselő által (ha nem meri saját maga vállalni az ügyet). 

6. Igazgatóhelyettes intézkedését kérheti a tanuló, ha az előző lehetőségek nem oldották meg az 

esetet, vagy az iskola nagyobb közösségét érinti a jogsértés. 
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7. Igazgató intézkedését kérheti a tanuló, ha az előző lehetőségek nem oldották meg az esetet, vagy 

az iskola minden tanulóját érinti a jogsértés. 

8. Információért a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központhoz is fordulhat a tanuló /címük: 5000, 

Szolnok, Mária utca 19./ 

 

A diákpanasztanács 
 

Tagjai: 

 2 alsó tagozatos diák-önkormányzati képviselő 

 2 felső tagozatos diák-önkormányzati képviselő 

 DMS tanárok 

 DÖK-elnök 

 

A tagok neve a diák-önkormányzati faliújságon olvasható. 
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2. számú melléklet 
 

 A hetes feladatai: 
 

 Reggel 07.30 kor a portáról elkéri a tanterem kulcsát – ha szükséges –, ahol az 1. órája lesz az 

osztályának. 

 Az első tanítási óra kezdete előtt ellenőrzi a váltócipők használatát, a tájékoztatófüzetek meglétét, 

s ezekről jelentést tesz az óra kezdetekor a nevelőnek.  

 Az egyik hetes az osztályterem ajtaját nyitva tartva az ajtó előtt várja az órát tartó nevelőt. Ha a 

pedagógus a becsengetés után 5 perccel nincs a teremben, akkor az igazgatóhelyettesi irodában ezt 

jelzi. 

 Szünetben a tanulókat figyelmezteti a tanterem elhagyására, a tantermet kiszellőzteti, a táblát 

letörli és gondoskodik krétáról. 

 Más feladatokkal még az osztályfőnök vagy a pedagógus megbízhatja. 

 Minden tanóra, illetve foglalkozás után a tantermet tisztán és rendben kell elhagyni, ezt az egyik 

hetes ellenőrzi. A szemetet összeszedeti vagy összeszedi.  

 

 A 4. évfolyamon ügyelő tanulók feladatai:  
 

– Figyelik a mosdókat, hogy ne történjenek rongálások, gondoskodnak arról, hogy a csapok el 

legyenek zárva, feleslegesen ne égjen a villany. 

 

Fontos szabály:  

 Az ügyeletes tanuló nem léphet fel agresszívan senki ellen. 

 Szükség esetén az ügyeletes nevelőnek kell szólni, kérni az intézkedését, segítségét. 

 

 Az ügyeletes nevelők feladatai: 

 

– Reggel fogadják az érkező gyerekeket, irányítják az öltözést, a terembe vonulást. 

– Szünetekben vigyáznak a játszó, közlekedő gyerekekre. 

– Udvari szünetben - megfelelő időjárás mellett - az udvaron ügyelnek. 

– Figyelnek az osztálytermek, folyosók, mosdók rendjére. 
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3. számú melléklet A tanulók jutalmazása (Nktv. 58.§) 
 

A dicséretek és figyelmeztetések részletes szabályai 

Dicséretek 

 

A magatartás vagy szorgalom havi értékelésénél figyelembe vesszük a dicséreteket. 

Egy tevékenységért (versenyért, stb.) csak egy fajta dicséret adható. 

 

1. Tantestületi dicséretet adunk:   

- a tantestület, igazgató, osztályfőnök, szaktanár javaslatára, 

- ha a tanuló országos, nem feljutásos tanulmányi és/vagy sportversenyen vesz részt, és az indulók 

létszámának első 10 %-ában ér el helyezést, 

- ha az országos tanulmányi vagy sportverseny feljutásos, akkor a szereplésért, 

- négy vagy több tantárgyból dicséretes az év végi jegye, 

- nyolc évig kitűnő a bizonyítványa. 

 

 

 

 

2. Igazgatói dicséretet adunk: 

- ha a tanuló városi, területi, megyei versenyen vesz részt, és az indulók létszámának első  

10 %-ában ér el helyezést – egyéb (tantárgyhoz nem köthető) városi versenyen elért 1-3. 

helyezésért. 

- ha a tanuló országos versenyen vesz részt, és az indulók létszámának első  

20-30 %-ában ér el helyezést, 

- megyei sportversenyen 1-3. helyezésért, 

- színvonalas szereplésért a felkészítő nevelő javaslata alapján, 

- ha a tanuló pályázaton eredményesen szerepel (pl. rajz). 

 

3. Osztályfőnöki dicséretet adunk: 

- iskolai és osztályközösségben végzett kiemelkedő munka (hetes, felelős, ügyeletes, papírgyűjtés, 

rendezvények szervezése, DÖK-munka, stb.) 

-  egyéb, tantárgyhoz nem köthető iskolai verseny 1-3. helyezéséért. 

 

4. Szaktanári dicséretet adunk: 

- tanítási órán kimagasló teljesítményért, 

- pályázaton való részvételért, 

- ha a tanuló rajza vagy írásos munkája megjelenik újságban, 

- háziverseny 1-3. helyezésért felső tagozaton, háziversenyen való részvételért alsó tagozaton, 

- városi, megyei versenyen való részvételért, ha az igazgatói dicséretben nem részesül, 

- országos versenyen való részvételért, ha igazgatói vagy tantestületi dicséretben nem részesül, 

- pontosan végzett felelősi munka (szertáros, faliújság, felszerelés, stb), 

- rendszeresen végzett gyűjtőmunkáért, 

- művészeti csoportban (balett, énekkar, dráma, stb.) szereplésért, ünnepségen való részvételért, 

- országos levelezős versenyen való részvételért, 

- városi sportversenyen 1-3. helyezésért, tömegsportversenyen való részvételért a nevelő véleménye 

alapján.  

-   szertárosi munkáért, kiállítás rendezéséért, szereplésért 

 

 

5.   Napközis nevelői dicséretet adunk: 
- közösségi munkáért (felelősi munka, ebédlőrendezés, stb.) 

 

 

6.   Bármely dicséret adható: 

-   a szülői munkaközösség, a DÖK felterjesztése, a tantestület felterjesztése és döntése alapján. 
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Figyelmeztetések 

 

A magatartás vagy szorgalom havi értékelésénél figyelembe vesszük a figyelmeztetéseket. 

Szaktanári, osztályfőnöki, napközis nevelői figyelmeztetés esetén a tantestület a konkrét esetben 

mérlegeli, hogy a magatartás vagy a szorgalom osztályzata az adott hónapban változó. Igazgatói 

figyelmeztetés, illetve három vagy háromnál több figyelmeztetés esetén az adott hónapban a tanuló 

magatartása rossz. 

Egy vétségért csak egy fajta figyelmeztetés adható. Bármely eljárás kezdeményezhető a DÖK, az 

SZMSZ tagja vagy a tantestület tagja és az igazgató javaslata alapján. 

 

1. Nevelőtestületi figyelmeztetést adunk: 

- súlyos fegyelmi vétség elkövetése esetén, amikor a tantestület úgy dönt, hogy fegyelmi eljárást 

nem indít. 

 

2. Igazgatói figyelmeztetést adunk: 

- mások testi épségének veszélyeztetése esetén, 

- az iskola épületének, felszerelésének szándékos rongálása esetén, 

- ha a tanuló az iskola épületét engedély nélkül hagyja el, 

- ha az iskolában használt hivatalos iratba beleír, belejavít, vagy azt szándékosan megrongálja. 

 

 

3. Osztályfőnöki figyelmeztetést adunk: 

- igazolatlan hiányzás miatt (az első óra után) 

- osztálytársait, nevelőit sértő, durva, tiszteletlen viselkedésért, 

- a házirend vagy az iskolai SZMSZ durva megsértéséért, 

- három igazolatlan késésért, 

- ha a tanuló hetesi feladatait nem látja el, 

- ha a tanítási órák után az udvaron tartózkodva zavarja a napközis tanulókat vagy a 

sportfoglalkozást, illetve tiszteletlenül beszél az őt felelősségre vonó pedagógussal, 

- menzás nevelő fegyelmi vétségre vonatkozó jelzése alapján, 

- a tanítás előtt vagy az óraközi szünetekben történt fegyelmezetlenség miatt, 

- mások tulajdonát engedély nélkül elveszi, vagy esetleg eldugja, vagy szándékosan megrongálja, 

- ha a tanuló a tájékoztató füzetét egy félévben öt alkalommal nem hozza magával az iskolába  

 

4. Szaktanári figyelmeztetést adunk: 

- ha a tanuló felszerelése vagy házi feladata az adott tantárgy óraszámának 10 %-os függvényében 

hiányzik, /3 alkalommal, nagyobb óraszámú tantárgyaknál 5 alkalommal hiányzik félévente/ 

- ha a tanuló az órán többször akadályozza a tanulás folyamatát, 

- a házi feladat háromszori hiányzása esetén. 

 

5. Napközis nevelői figyelmeztetést adunk: 

- ha a tanuló fegyelmezetlen magatartásával zavarja a délutáni tanulást és/vagy a szabadidős 

foglalkozást, 

- nevelőjével, társaival tiszteletlenül beszél, viselkedik, 

- sérti a kulturált étkezés szabályait. 

 

6. Bármilyen figyelmeztetés adható: 

-  a szülői munkaközösség, a DÖK felterjesztése, a tantestület felterjesztése és döntése alapján. 

 

 

4. sz. MELLÉKLET – Vizsgakövetelmények tantárgyanként és évfolyamonként 

 

 

 

 


