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1. BEVEZETÉS 

1.1. A Házirend célja, feladata 

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

szabályzattal, valamint a fenntartó döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a 

tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola 

által elvárt viselkedés szabályait. 

1.2. A Házirend időbeli és térbeli hatálya 

A házirend betartása kötelező minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra és 

alkalmazottra. Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók törvényes 

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket, és az iskolát felkereső, az iskolával 

jogviszonyban nem állókra is 

Előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra 

is vonatkoznak, amelyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a 

tanulók felügyeletét. 
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2. A MŰKÖDÉS RENDJE 

2.1. Az intézmény munkarendje 

Az iskola nyitvatartási ideje: 600 - 1930 

 

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni 

felügyeletét. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron; délután a tantermekben 

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

felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat.  

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el, rendkívüli esetben az iskola elhagyása csak a 

szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök írásos engedélyével lehetséges. A kilépőt a 

tanulónak távozáskor le kell adnia az iskola bejáratánál a portaszolgálatnak.  

2.2. Tanítási rend 

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

A tanítás előtti gyülekező helye: 745-kor az udvaron. Az osztálytermekbe 755 órától lehet bemenni.  

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra: 800 – 845 szünet: 845 – 900 

2. óra: 900 – 945 szünet: 945 – 1000 

3. óra: 1000 – 1045 szünet: 1045 – 1055 

4. óra: 1055 – 1140 szünet: 1140 – 1150 

5. óra: 1150 – 1235 szünet: 1235 – 1240 

6. óra: 1240 – 1325 szünet: 1325 – 1330 

7. óra: 1330 – 1415  

 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra vége előtt 5 perccel jelzőcsengetés hangzik el. 

A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a következő foglalkozás helyszínéül 

szolgáló tanteremhez menni. 

A főétkezésre biztosított az utolsó órát követő óraközi szünet (ebédszünet). Kivétel 1-2 osztályokban, ahol 

utolsó óra előtt ebédelnek a tanulók. 

A tanítás reggel 800 órától .1415 óráig tart. Az egyéb foglalkozások legkésőbb 1800-kor befejeződnek.  

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

meg. 
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2.3. Az egyéb foglalkozások rendje 

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

véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az 

adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Az egyéb foglalkozások között 

minimum 5 perc szünetet kell tartani. 

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. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 1900 óráig befejeződjön, 

valamint hogy a tanulókra legalább 1 felnőtt pedagógus felügyeljen. Az iskola igazgatójának engedélyével a 

program 19 óránál később is befejeződhet.  

Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben tartott 

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

osztály végzi. 

Az egyéb foglalkozások – napközi, tanulószoba, tehetséggondozó és felzárkóztató stb. foglalkozások – 

rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

2.4. Tantermek használatának szabályai 

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 osztálytermekben, illetve az órarend 

szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag 

szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni.  

Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani. A tanteremben csak a 

hetesek maradhatnak.  

A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével – a tanulók a székeket a padokra 

felteszik, a szemetet a padokból kiszedik. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a tantermet a tanulók 

rendben hagyják el.  

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

kell tartani. A helyiségekből való távozáskor gondoskodni kell az ablakok bezárásáról és 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.  
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Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihetők, de csak az igazgató 

írásos engedélyével, amelynek egy példánya – szállító jegyként – a kölcsönvevőnél marad, egy példányát 

pedig a portán, illetve az intézményvezető-helyettesnél kell leadni. 

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

 Az iskolához, kapcsolódó területek használatának rendjét a  3. számú melléklet tartalmazza. 

2.5. A naplóhoz való szülői hozzáférés módja  

Az iskolában használt elektronikus napló gyermekére vonatkozó adataiba a szülő internetes felületen 

bármikor betekinthet. Az ehhez szükséges felhasználói nevet és jelszót számára az iskola lezárt borítékban 

átadja, amellyel a KRÉTA elektronikus napló felületére beléphet. Mivel az iskola kizárólag elektronikus 

naplót használ, a papír alapú napló és ellenőrző helyett is a KRÉTA rendszere tekintendő hivatalos 

tájékoztatásnak. 

Az iskola írásban tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 

eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt. 

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 osztályfőnökének vagy az 

intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy 

felügyeletét és megőrzését vállalja (ingyenes letét).  

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 

tankötelmének 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. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után.  

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

fogyasztani tilos.  

Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, kommunikátor, okostelefon (smartphone), tablet, 

i-pod, walkmen, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás 

jelentős megzavarására alkalmas eszköz használata tilos.  

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

vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony vegyszer, robbanószerek, 

kábítószer. 

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 
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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 - öthavi összegét.  

3.2. Védő, óvó intézkedések 

Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek során fel kell hívni 

a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az osztályfőnökök a naplóban rögzítik. 

Ezenkívül kémia, számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban 

részesülnek, amelyet 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 igazgatójával 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 egészségfejlesztési 

programban szereplő tartalmi követelményekkel összhangban kell értelmezni és alkalmazni.  

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

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

iskola minden tanulójának részt kell vennie. Indokolt esetben a szülők kérésére (pl. egészségügyi ok) az 

osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kötelezettség alól. A felmentés megadásáról a szülőt értesíteni 

kell. 

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

szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást az igazgató engedélyezi. 

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

csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak akkor 

lehet, ha a kísérő tanár megengedi. 

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

A tanulónak csak rendkívül indokolt – orvosi igazoláson vagy méltányossági alapon elbírálható szülői 

kérésen alapuló – esetben lehet megengedni azt, hogy a tanulmányi kirándulás helyett az iskola más tanórai 

foglalkozásán vegyen részt.  
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3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

Az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként – a 

tankerület igazgatója dönt. 

Az erről szóló tájékoztatást a tanév megkezdésekor az iskola a honlapján is közzéteszi. 

A térítési díjakat I. félévben október hó 15 napjáig, II. félévben március 15-ig előre kell befizetni az 

iskolatitkárnál vagy az iskola ezzel a feladattal megbízott alkalmazottjának. 

Az étkezési térítési díjak megfizetésének egyes szabályai 

Az étkezési térítési díjakat havonta az Ökormányzat által meghatározott helyen és időben kell befizetni. 

Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül elszámolásra, ha az étkezést 

a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az étteremben vagy az Önkormányzatnál lemondja. 

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

A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az 

iskola jogosult – a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után – a nevelőtestület dönt.  

A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt 

élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, egyik vagy mindkét szülője 

munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője egyedül nevel, vagy akinek magatartási és tanulmányi munkája 

megfelelő. 

3.6. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

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

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú 

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

az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.  

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

intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-

értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a 

Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. A tankönyvellátás rendjében tanévente az alábbi 

területekre tér ki: 

 A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők. 

 A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: igazgató, tankönyvfelelős, könyvtáros, 

munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 

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

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők 

megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e 

vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.  
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Az iskola igazgatója a tankönyvrendelés lezárását követően tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenőrzés után 

azt jóváhagyja, így válik véglegessé a tankönyvrendelés.  

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

gondoskodik.  

Az ingyenes tankönyvhöz a tanulók kölcsönzés útján jutnak.  

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

egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos 

használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem kell megtéríteni a 

rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A tankönyv elvesztése esetén a 

tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt 

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

tankönyv értékét megfizetni.  

3.7. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje 

A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók közötti 

szétosztásának módjáról és mértékéről a nevelőtestület évente dönt. Amennyiben e támogatás a szociális 

elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell 

figyelembe venni. 

A tankönyvtámogatásba beszámít a tartós könyvhasználat. 

3.8. Tantárgyválasztás 

Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, 

illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható 

tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.  

A tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló 

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

kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi, hogy a következő 

tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és erkölcstan vagy a kötelező erkölcstan órán kíván 

részt venni a vonatkozó jogszabályok szerint. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató 

engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  

A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 2 alkalommal – biztosított 

tanulóink számára a hitoktatás. 

3.9. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról igazolni kell. 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének öt nap hiányzását igazolhatja. Ennél hosszabb időtartamú 

hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. 
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A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt időponttól számított – 

hét tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell 

bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem 

igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el. 

A tanuló mulasztása igazolt, ha  

 távolmaradását naplószámmal ellátott orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel igazolja; 

 hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt igazolja; 

 előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől vagy az intézményvezetőtől. 

Távolmaradásra 1 napig az osztályfőnök, 1 napnál hosszabb időre az igazgató adhat engedélyt. Ha a 

tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, akkor a mulasztást az 

osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal 

vagy az iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél. 

A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb) függetlenül az utazás 

időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három nappal. 

Ha a tanuló az óra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló 

elkésik a tanítási óráról, egyéb foglalkozásról, akkor az órát, foglalkozást tartó nevelő a késés tényét, idejét, 

valamint azt, hogy az igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba vagy az egyéb foglalkozási 

naplóba bejegyzi. Több igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a 

tanóra, egyéb foglalkozás teljes időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról, egyéb 

foglalkozásról történő igazolatlan hiányzásnak minősül. 

Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli rendezvényeken, programokon a 

tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai szerint kell részt venniük. A nevelőkkel megbeszélt 

szabályokat a részt vevő diákoknak kötelező betartaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a 

kötelességszegő tanuló fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a 

programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon 

szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és 

felszerelést használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben. 

A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is vonatkoznak, 

amelyeken a tanulók részvétele kötelező. 

Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiányzott.  

Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következményeire. 

Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a tíz órát eléri, valamint a 

gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap.  

Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti az általános 

szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen ebben az esetben szabálysértési 

eljárás indul. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az 

illetékes gyámhatóságot értesíti.  

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő szabályok 

érvényesek: 

 ha egy tanévben meghaladják a 250 órát, 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 
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és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a tanuló nem 

minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy 

évismétlésre való utasításáról. 

3.10.   A diákkörök működésének szabályai (opcionális)  

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: 

szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport. 

Intézményi sajátosságoknak megfelelően bővíthető! 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig 

bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt 

diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv 

elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt. 

Az egyes diákköri foglalkozások idejéről, helyéről és a foglalkozást tartó pedagógus nevéről az iskola 

honlapján, hirdetőtábláján és a tanáriban kell az érdeklődőket tájékoztatni. A honlapon a foglalkozást tartó 

pedagógus nevét csak annak kifejezett hozzájárulása esetén lehet közölni. Emellett a tanári szobában a 

pedagógusok számára mindig rendelkezére kell, hogy álljon – elektronikus formában – az egyéb 

foglalkozásokon részt vevő tanulók névsora is. 

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

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

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tantárgyi 

programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek alkotják.  

A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga) tervezett 

időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a 

jogszabály adta keretek között, az intézmény munkatervében rögzítettek alapján – összhangban a többi 

iskolai szabályozó norma előírásaival –, s 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.  

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

házirend 2.7. alfejezetében felsorolt esetekben, vagy ha a tanórai foglalkozások alól felmentették 

(magántanuló) 

Az osztályozó vizsgák, a tanulmányok alatti vizsgák  

Tanulmányok alatti vizsgát kell tennie azoknak a tanulóknak, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi 

teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az iskola pedagógiai programja szerint nem 

lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga általános szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

határozza meg. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

Iskolánkban a tanulmányok alatti vizsgák szabályait kell alkalmazni 

 az osztályozóvizsgákra, 

 a különbözeti vizsgákra, 

 a javítóvizsgára, 

 a pótló vizsgára, 

 művészeti alapvizsgára. 
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1. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi az osztályzat megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozáson való részvétel alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 
eleget, 

 a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s a nevelőtestület erre lehetőséget ad, 

 a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

Az osztályozóvizsga időpontját az iskola munkaprogramjában az igazgató határozza meg a félévi osztályzat 

megállapításához a félév utolsó tanítási napját megelőző tizedik tanítási nap és a félév utolsó tanítási napja 

között, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanév utolsó tanítási napját megelőző tizedik tanítási nap 

és a tanév utolsó tanítási napja között. A magántanulók osztályozó vizsgáját augusztus 15-től augusztus 31-

ig terjedő időszakban az igazgató által meghatározott napokon kell tartani. 

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett alsó tagozatos tanuló az alábbi tantárgyakból köteles 

osztályozó vizsgát tenni: 

 magyar nyelv és irodalom, írásbeli és szóbeli vizsga, 

 matematika, írásbeli és szóbeli vizsga, 

 idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 környezetismeret, szóbeli vizsga, 

 hittan, szóbeli vizsga. 

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 5 – 6. évfolyamos tanuló az alábbi 

tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni: 

 irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 matematika, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 történelem, szóbeli vizsga, 

 természetismeret, szóbeli vizsga, 

 informatika, szóbeli és gyakorlati vizsga, 

 hittan,szóbeli vizsga. 

Az iskola rendszeres látogatása alól felmentett felső tagozatos, 7 – 8. évfolyamos tanuló az alábbi 

tantárgyakból köteles osztályozó vizsgát tenni: 

 irodalom, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 magyar nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 matematika, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 idegen nyelv, szóbeli és írásbeli vizsga, 

 történelem, szóbeli vizsga, 

 fizika, szóbeli vizsga, 

 kémia, szóbeli vizsga, 

 biológia, szóbeli vizsga, 

 földrajz, szóbeli vizsga 

 informatika, szóbeli és gyakorlati vizsga, 

 hittan, szóbeli vizsga. 

Az osztályozóvizsga követelményeit tantárgyanként és évfolyamonként a helyi tanterv tartalmazza. A tanuló 

írásbeli, szóbeli, gyakorlati munkájának értékelését a pedagógiai programban meghatározott elvek 

figyelembe vételével kell végezni. Az osztályozóvizsga eredményéről a félévi értesítőbe, illetve a bizonyítva 

írt osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót az osztályozó vizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell. 

http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/also/Tovabbhaladas%20feltetelei.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/also/mat.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/also/nyelv.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/also/korny.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/also/Hittan%20alapk%C3%B6vetelm%C3%A9nyek1-4.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/irodalom.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/nyelvtan.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/matek.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/nyelv.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/tortenelem.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/termism.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/info.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/5_6/Hittan%20alapk%C3%B6vetelm%C3%A9nyek%205-6.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/irodalom2.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/nyelvtan2.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/matek2.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/nyelv2.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/tori.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/fizika.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/kemia.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/biosz.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/foldrajz.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/info2.pdf
http://www.komlokodaly.hu/dokumentumok/Kozzeteteli%20lista/7_8/Hittan%20alapk%C3%B6vetelm%C3%A9nyek7_8.pdf
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1. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 
engedély nélkül távozik. 

A javítóvizsgát augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban az igazgató által az iskola 

munkaprogramjában meghatározott napokon kell tartani.  A javítóvizsga eredményéről a bizonyítványba írt 

osztályzattal (szöveges értékeléssel) a tanulót a javítóvizsgát követő munkanapon tájékoztatni kell. 

1. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 
megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik. A pótló vizsgát az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az iskola 
számára megszervezhető legközelebbi, az igazgató által meghatározott napon kell tartani. 

2. Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak a másik iskolából vagy osztályból történő átvétel esetén, 
ha az évfolyamát megelőző tanév végén nem kapott osztályzatot vagy szöveges értékelést olyan 
tantárgyból, amely számára a választott osztályban vagy csoportban kötelező tantárgy lesz. A különbözeti 
vizsga időpontját az igazgató az osztályozó vizsgákkal azonos napokra határozza meg. A különbözeti vizsga 
eredményéről a különbözeti vizsgáról készített jegyzőkönyv alapján a tanulót a különbözeti vizsgát követő 
munkanapon tájékoztatni kell. 

  

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak alapján a tanulók tanulmányok 

alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

 osztályozó vizsgákra, 

 különbözeti vizsgákra, 

 javítóvizsgákra, 

 pótló vizsgákra 

vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: 

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. 

Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira 

 akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti 
vizsga letételét írja elő. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti 

vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: 

tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatni kell. 
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Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 
előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

A nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet 

 ha a mulasztás mértéke meghaladja a 250 tanítási órát 

 egy adott tantárgyból tanítási órák 30%-át. 

A tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz 

vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga – kivéve, ha engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi 

követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget – egy adott tantárgy és egy 

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

vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

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 tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 
vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-ig terjedő időszakban tehet. 

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban, osztályozó, különbözeti és 

beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, 

hogy osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót 

a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben 

lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem 

ismételhető. 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság előtti vizsga 

esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a vizsgázó az előre meghatározott időponttól eltérő 

időben tegyen vizsgát. 
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Tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. Amennyiben a nevelési-

oktatási intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 

vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati 

vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni. A 

tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és tagjait az 

igazgató, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnöke felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért, 

ennek keretében: 

 meggyőződik arról, a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, és teljesítette-e a vizsga 
letételéhez előírt feltételeket, továbbá szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni 
szándékozók kizárását, 

 vezeti a szóbeli vizsgákat és a vizsgabizottság értekezleteit, 

 átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait, 

 a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el. 

 a vizsgabizottsági elnök feladatainak ellátásába a vizsgabizottság tagjait bevonhatja. A kérdező 
tanár csak az lehet, aki a vizsga tárgya szerinti tantárgyat az előírt végzettség szerint tanítja. 

A vizsgabizottság munkáját és magát a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő. Az igazgató felel a vizsga 

jogszerű előkészítéséért és zavartalan lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 

Az igazgató e feladata ellátása során: 

 dönt minden olyan, a vizsga előkészítésével és lebonyolításával összefüggő ügyben, amelyet a 
helyben meghatározott szabályok nem utalnak más jogkörébe, 

 írásban kiadja az előírt megbízásokat, szükség esetén gondoskodik a helyettesítésről, 

 ellenőrzi a vizsgáztatás rendjének megtartását, 

Minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a vizsgát szabályosan, pontosan meg 

lehessen kezdeni és be lehessen fejezni. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, amennyiben a 

vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a vizsga befejezését követően a vizsgáztató 

pedagógus által értékelhetően, – így különösen rajz, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program 

formájában – kell elkészíteni. 

Az írásbeli vizsgán a vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató pedagógus úgy 

köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 

A vizsga kezdetekor a vizsgabizottság elnöke a vizsgáztató pedagógus jelenlétében megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket. A 

vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez segítség nem adható. 

Az írásbeli vizsgán kizárólag a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapon, feladatlapokon, 

tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 

munkát tintával kell elkészíteni. A feladatlap előírhatja számológép, számítógép használatát, amelyet a 

vizsgaszervező intézménynek kell biztosítania. 

Az íróeszközökről a vizsgázók, az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges segédeszközökről az 

iskola gondoskodik, azokat a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. 
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A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a 

nevét, a vizsganap dátumát, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet 

készíteni. 

A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló maximális idő 

tantárgyanként hatvan perc. 

Ha az írásbeli vizsgát bármilyen rendkívüli esemény megzavarja, az emiatt kiesett idővel a vizsgázó 

számára rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 

szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg 
kell növelni, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó 
írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, 

 a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a 
szóbeli vizsgát írásban teheti le. 

Ha a vizsgázó sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a 

szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett 

készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 

vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet megtartani. A vizsgák 

között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. A pótló vizsga – 

szükség esetén újabb pihenőidő beiktatásával – harmadik vizsgaként is megszervezhető. 

Ha a vizsgáztató pedagógus az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó feladatlapját, 

ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a 

vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A vizsgáztató pedagógus a szabálytalanság tényét és a 

megtett intézkedést írásban jelenti az iskola igazgatójának, aki az írásbeli vizsga befejezését követően 

haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Az iskola igazgatója a 

megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja, amelynek tartalmaznia kell a vizsgázó és a vizsgáztató 

pedagógus nyilatkozatát, az esemény leírását, továbbá minden olyan tényt, adatot, információt, amely 

lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a vizsgáztató pedagógus, az 

iskola igazgatója és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

Az iskola igazgatója az írásbeli vizsga folyamán készített jegyzőkönyveket és a feladatlapokat – az üres és a 

piszkozatokat tartalmazó feladatlapokkal együtt – a kidolgozási idő lejártával átveszi a vizsgáztató 

pedagógusoktól. A jegyzőkönyveket aláírásával – az időpont feltüntetésével – lezárja, és a vizsgairatokhoz 

mellékeli. 

Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató pedagógus kijavítja, a hibákat, tévedéseket a vizsgázó által 

használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott 

megoldásokat. 

Ha a vizsgáztató pedagógus a feladatlapok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg 

nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását rávezeti a feladatlapra, és 

értesíti az iskola igazgatóját. 
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Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az iskola igazgatójából és két másik – a 

vizsgabizottság munkájában részt nem vevő – pedagógusból álló háromtagú bizottság a cselekmény 

súlyosságát mérlegeli: 

 és a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

 az adott tantárgyból – ha az nem javítóvizsga – a vizsgázót javítóvizsgára utasítja, vagy amennyiben 
a vizsga javítóvizsgaként került megszervezésre, a vizsgát vagy eredménytelennek nyilvánítja, vagy az 
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba kell foglalni. 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli vizsga. A vizsgateremben 

egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban 

az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 

A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő feladatot, és – amennyiben 

szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli 

vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt kell biztosítani a szóbeli feleletet 

megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell 

elmondania. Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet 

több. 

A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. A tételben 

szereplő kérdések megoldásának sorrendjét a vizsgázó határozza meg. 

A vizsgázó segítség nélkül, önállóan felel, de ha önálló feleletét önhibájából nem tudja folytatni vagy a 

vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vét, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek 

arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, vagy a tétel kifejtése során önálló feleletét önhibájából nem 

tudta folytatni vagy a vizsgatétel kifejtése során súlyos tárgyi, logikai hibát vétett. A vizsgázó a tétel kifejtése 

során akkor szakítható félbe, ha súlyos tárgyi, logikai hibát vétett, vagy a rendelkezésre álló idő eltelt. 

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagában teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri 

el az elégséges szintet, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben a szóbeli minősítést a 

póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra 

fel kell kerekíteni, majd az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás előtt legalább tizenöt perc 

pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Amikor a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a vizsgabizottság elnöke rávezeti a javasolt értékelést a 

vizsgajegyzőkönyvre. 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői 

bizottsági szakvéleménnyel megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján: 

 a vizsgázó számára a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

 a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le, 
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 a vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet. 

Ha a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázónak 

engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen vagy a szóbeli vizsgát írásban tegye le, 

és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia, és az engedélynek megfelelő 

tételeket kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc pihenőidőt kell adni, amely 

alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság 

elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság 

elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt 

megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 

A szóbeli vizsgán és a gyakorlati vizsgán elkövetett szabálytalanság esetében az igazgató az írásbeli vizsga 

erre vonatkozó rendelkezéseit alkalmazza. 

Gyakorlati vizsga 

A gyakorlati vizsgarész szabályait akkor kell alkalmazni, ha a tantárgy helyi tantervben meghatározott 

követelményei eltérő rendelkezést nem állapítanak meg. 

A gyakorlati vizsgafeladatokat – legkésőbb a vizsgát megelőző két hónappal – az iskola igazgatója hagyja 

jóvá. 

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a 

vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétéről. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és 

a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre 

vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak az adott tantárgynál helyben meghatározott idő 

áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati 

vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztására vonatkozóan a 

vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására 

rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. 

A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy érdemjeggyel kell értékelni. Az 

értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a tanszak megnevezését, a 

vizsgamunka tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt osztályzatot. Az értékelést a gyakorlati 

oktatást végző szaktanár írja alá. 

A vizsgázó gyakorlati vizsgarészre kapott érdemjegyét a vizsgamunkára, a vizsga helyszínén készített önálló 

gyakorlati alkotásra vagy a vizsga helyszínén bemutatott gyakorlatra kapott osztályzatok alapján kell 

meghatározni. 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. 
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A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik 

napig, a rendelet 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon 

belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot 

adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola 

igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a 

tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy 

amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse 

le. Az iskola a kérelmet nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a 

vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az értesítőben (az ellenőrzőben) kiállított félévi értesítőben kell 

tájékoztatni. 

Ha a tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, a tanuló osztályzatát az év végi bizonyítványban is fel kell 

tüntetni. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását ellátó iskola helyi tanterve, szakmai programja az 

évfolyam követelményének teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt határoz meg, a félévi osztályzatot 

a megnövelt tanítási idő felénél, az év végi osztályzatot pedig a tanítási idő végén kell megállapítani. 

Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, 

osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani. Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi 

követelményét teljesíti, az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni. 

Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes tantárgyak osztályzatát a 

törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és a vizsga évében, ezt követően az adott 

évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be kell írni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az 

esetben is, ha a tanulót az alapfokú művészeti iskola magasabb évfolyamára vették fel. 

Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, a vizsgáztató 

intézmény a tanuló osztályzatáról a törzslapon történő bejegyzés céljából három napon belül írásban értesíti 

azt az iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről – 

figyelembe véve a független vizsgabizottság által adott vagy a vendégtanulóként szerzett osztályzatot – az 

az iskola dönt, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

Ha a tanuló – a szülő kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, és az 

iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak ez hátrányos, akkor az erre irányuló kérelem 

benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti 

szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a 

gyermekjóléti szolgálat véleményét. A gyermekjóléti szolgálat tizenöt napon belül köteles megküldeni 

véleményét. 

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és 

szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót és a szülőt a magántanuló 

kötelességeiről és jogairól. A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy 

egyéb foglalkozásokon. A magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. 
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Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a 

nevelési tanácsadási feladatot, szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján 

tanulmányait magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek 

és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról a szakértői véleményben foglaltak 

szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. Az iskolában nem 

foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási 

rendellenességgel küzdő tanuló esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

sajátos nevelési igényű tanuló esetén a fővárosi, megyei utazó gyógypedagógusi hálózat keretében kell 

gondoskodni. 

Az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról 

akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és 

emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, tanulmányait az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit 

fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 

Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi követelményeknek, mert az 

előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait 

felsőbb évfolyamon folytathatja. 

Az évfolyam megismétlése – kivéve, ha a tanuló betöltötte a tizenhatodik életévét és nem végezte el az 

általános iskola hatodik osztályát – nem tagadható meg abban az iskolában, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll. A tanuló kérésére az iskola igazgatója köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a tanuló a 

megkezdett tanulmányait másik iskolában vagy a Köznevelési Hídprogram keretében folytathassa. 

            Ha a tanuló részére engedélyezték, hogy a sikeresen befejezett évfolyamot megismételje, kérelmére 

a magasabb iskolai évfolyamra lépést a megismételt iskolai évfolyamon elért év közbeni érdemjegyek, félévi 

és tanítási év végi osztályzatok alapján kell dönteni. 

A tanuló bizonyítványának kiadását az iskola semmilyen indokkal nem tagadhatja meg. 

 

3.12. 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 igazgató által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson 

résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni.  
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4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái  

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

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

illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport- és kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy 

bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola 

jutalomban részesíti.  

4.1.1. A jutalmazás alapja az egyes tanulók, valamint a tanulói közösségek esetében:  

a kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

a példamutató szorgalom, 

a példamutató egyéni és/vagy közösségi magatartás, 

a tanulmányi, sport- és művészeti versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon elért 

eredmény.  

4.1.2. Az egyes tanulók jutalmazásának a fokozatai lehetnek:  

Szaktanári dicséret: az a tanuló, aki valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt ért el, a szaktanár 

döntése alapján dicséretben részesíthető. A dicséretet a szaktanár írásban a szülők tudomására 

hozza, valamint bejegyzi az osztálynaplóba.  

Napközivezetői dicséret: a csoportért végzett közösségi munka, a tanulmányi munka képességekhez 

mért eredményessége esetén. A napközis csoportvezető a dicséretet írásban a szülők tudomására 

hozza, valamint bejegyzi a foglalkozási naplóba.   

Osztályfőnöki dicséret: az osztályfőnök saját döntése vagy pedagógustársai javaslata alapján a 

tanulót példaként állítja tanulótársai elé. Az osztályfőnök a dicséretet írásban a szülőknek is 

tudomására hozza, valamint bejegyzi az osztálynaplóba.  

Igazgatói dicséret: a diáktanács, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javaslatára a kötelességen 

túlmenő, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő teljesítményéért az igazgató a tanulót dicséretben 

részesítheti. Erről az igazgató a szülőket írásban értesíti, az osztályfőnök a dicséretet bejegyzi az 

osztálynaplóba.  

Nevelőtestületi dicséret: a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, vagy jeles 

tanulmányi eredmény, vagy egyéb kimagasló közösségi teljesítmény esetén, a tanév végén adható. A 

dicséretre vonatkozó javaslatot a tanuló osztályfőnöke terjeszti elő, s a nevelőtestületi jóváhagyást 

követően a záradékot bejegyzi a naplóba, a bizonyítványba és a tanuló törzslapjába. A dicséretet 

tanúsító oklevelet a tanévzáró, illetve a ballagási ünnepély alkalmával az igazgató adja át. 

4.1.3.A szaktárgyi versenyek iskolai jutalmazása:  

4.1.3.1. Levelezős versenyek  

A benevezett tanulók munkájának irányítása a szaktanár feladata (határidő, esztétikum).  
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Feladatsoronként a teljesítmény értékelhető szóbeli dicsérettel vagy érdemjeggyel. Ha a tanuló minden 

feladatsort beküldött, részesüljön szaktanári dicséretben.  

Amennyiben a tanuló teljesítménye alapján megyei vagy országos döntőbe továbbjut,osztályfőnöki, 

illetve igazgatói dicséretben részesülhet.  

Országos I., II., III. helyezés esetén nevelőtestületi dicséret adható.  

  

4.1.3.2. POK, EMMI, illetve más városi, területi, megyei és regionális szinten meghirdetett versenyek által 

meghirdetett tanulmányi versenyek:  

  

Ha a tanuló iskolai versenyen vesz részt, és dolgozatát továbbküldik, szaktanári dicséretet kap. A 

többi versenyző a munkaközösség megállapodása alapján szóbeli dicséretet vagy érdemjegyet kap a 

teljesítménytől függően.  

  

Továbbjutás esetén:  

- városi vagy területi fordulón vesz részt: osztályfőnöki dicséret - ha az 

iskolai fordulót azonnal megyei első forduló követi, akkor:  

- a részvételért:       osztályfőnöki dicséret  

- I-X. helyezésért:       igazgatói dicséret  

- megyei második fordulón való részvételért,  illetve területi versenyen 

elért I-III. helyezésért :        igazgatói dicséret  

- regionális versenyen elért I-X. helyezésért,  illetve aki a díjátadóra 

meghívást kapott:     igazgatói dicséret - országos döntőn való 

részvétel esetén:     nevelőtestületi dicséret  

Ha egy tanuló több tantárgyból is eredményesen vett részt megyei fordulón, akkor nevelőtestületi 

dicséretet kaphat.  

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát 

végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató magatartásukért, kiemelkedő 

szorgalmukért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.  

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és 

könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át.  

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

csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő 

tudomására kell hozni.  

Az Önkormányzat által alapított "Jó tanuló, jó sportoló" kitüntetés átadására a nevelőtestület 

véleményének figyelembevételével a tanév végén kerül sor.   

A Bordány Ifjúságáért Alapítvány Ádám Jenő emlékérmet adományoz azon tanulóknak, akik nyolc éven 

keresztül kitűnő tanulmányi eredményt értek el és a közösségi munkájuk is példamutató volt.   
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Közösségek jutalmazása: a kiemelkedő közös erőfeszítéseket vagy a példamutatóan egységes helytállást 

jutalomban lehet részesíteni (osztály, napközis csoport, énekkar, sportcsapat vagy az egyes műveltségi 

területeken tevékenykedő alkalmi csoport). Fokozatai: szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki és 

igazgatói dicséret egyénenként, a diáktanács részéről oklevél, további lehetőség a közösség 

együttlétének, szabadidős programjának anyagi támogatása.  

Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséretet nyilvánosságra kell hozni. Ez történhet az iskolai 

hirdetőtáblán, az iskola honlapján, osztályfőnöki órán, tanévzáró ünnepélyen, illetve nevelőtestületi 

értekezleten. A dicséretről és a kihirdetés módjáról a szülőt értesíteni kell.  

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

A tanulók fegyelmi és kártérítési felelőssége  

Büntetetésben, elmarasztalásban és kártérítési kötelezettségben kell részesíteni azt a tanulót, aki 

kötelezettségeit vétkesen, vagy súlyosan megszegi. Ennek hatálya kiterjed az iskolába beiratkozott 

valamennyi tanulóra, a tanulóviszony kezdetétől, annak megszűntéig.  

Az iskola igazgatója az első fokú fegyelmi jogkör gyakorlója.  

  

Törvényi előírások és értelmezések szerint az alábbi eljárásokat kell alkalmazni:  

I. Fegyelmező intézkedések  

II. Fegyelmi intézkedések  

III. Kártérítési intézkedések  

IV. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések kihirdetése 

  

Ezen intézkedéseket az alább felsoroltak tehetik meg:  

– szaktanár és egyéb, a pedagógiai munkát segítő alkalmazott  

– osztályfőnök  

– igazgató  

– igazgatóhelyettes  

  

I. Fegyelmező intézkedések   

  

1. Szóbeli és/vagy írásbeli figyelmeztetésben részesül a tanuló:  

– a tanóra, illetve iskolai rendezvény zavarása esetén;  

– hiányos felszerelés esetén;  

– kihívó magatartás, trágár beszéd, agresszív viselkedés esetén (szaktanárral és diáktársakkal 

szemben)  

– berendezések, eszközök kismértékű rongálása esetén, kártérítési kötelezettség terhével;  

– az iskola, illetve az iskolai rendezvény engedély nélküli elhagyása esetén;  

– a dohányzási tilalom megszegése esetén;  
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– késés esetén  

A fenti vétségek elkövetésekor első alkalommal szóbeli, másodízben már írásbeli figyelmeztetést kell 

adni. Kivétel ez alól a dohányzási tilalom megszegése, ebben az esetben már az első alkalommal 

írásbeli figyelmeztetést kell adni.  

  

2. Szaktanár által adható fegyelmező intézkedések:  

Szaktanári figyelmeztetés: Szaktanári fegyelmező intézkesek az iskola nevelői és alkalmazottai emberi 

méltóságának megsértése, tanítási órákon, foglalkozásokon, menzán előforduló többszöri 

fegyelmezetlenség miatt, házirend előírásainak megszegése, a csoport munkájának zavarása, 

felszerelés, kötelező írásbeli házi feladat többszöri hiánya, valamint a tanterem, illetve a tanuláshoz-

tanításhoz szükséges eszközök rongálása esetén foganatosíthatóak.  

  

3. Osztályfőnök által adható fegyelmező intézkedések:  

a) osztályfőnöki figyelmeztetés  

b) osztályfőnöki intés  

c) osztályfőnöki megrovás:  

  

Osztályfőnöki fegyelmező intézkedést kell hozni:  

– Az előző fejezetben leírtak után, minden esetben a fokozatok megtartásával.  

- A tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése.  

- A házirend megsértése.  

- Igazolatlan mulasztás.  

– A dohányzási tilalom megszegése esetén.  

– Az iskola engedély nélküli elhagyása esetén, ha ez második alkalommal történik.  

– Tanóráról történő késés 2 alkalom esetén   

– Rongálás esetén (kártérítési kötelezettség mellett kb. 2000 Ft-ig).  

  

Kizárólag osztályfőnöki megrovás adható az alábbi fegyelemsértésekért:  

– Lopás esetén kb. 2000 Ft összeghatárig kártérítés terhe mellett.  

– Közbotrányokozás, rémhírkeltés iskolán belül, illetve kívül.  

  

4. Igazgató által adható fegyelmező intézkedések:  

Igazgatói figyelmeztetés: az osztályfőnöki megrovásnál megfogalmazott eseteket meghaladó vétség 

esetén, a fokozatosságot betartva; jelentősebb igazolatlan mulasztás vagy súlyosabb 

fegyelmezetlenség miatt;  lopás, eltulajdonítás, szándékos vagy gondatlan károkozás esetén kb. 

2000 Ft összeghatártól, kártérítési kötelezettség terhével.  

Igazgatói intés: a fenti vétségek újbóli előfordulása, az iskola közösségére különösen károsan ható 

magatartás, illetve szándékos károkozás esetén ismételt esetben, a kártérítés terhe mellett.  
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II. Fegyelmi intézkedések  

  

Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen vagy súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli fegyelmi 

büntetésben részesíthető.  

A tanulóval szemben ugyanazért a kötelezettségszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. A 

fegyelmi eljárás megindítását az osztályfőnöknek írásban kell előterjesztenie az igazgató felé, az esetről 

írt feljegyzéssel együtt.  

Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegéstől számítva 3 hónap eltelt.  

A tanulót indokolt esetben a fegyelmi eljárás tartamára az oktatási intézmény látogatásától el lehet tiltani.  

  

Fegyelmi tárgyalást kell tartani az alábbi esetekben:  

– 30 órát meghaladó igazolatlan hiányzás elérésekor a nem tanköteles tanulók esetében;  

– közveszéllyel fenyegetés esetén;  

– az igazgató által kiszabott fegyelmező határozat után elkövetett vétségekért;  

– demoralizáló és emberi méltóságot sértő viselkedés esetén.  

  

A nevelőtestület által hozható döntések:  

1. Áthelyezés másik osztályba, iskolába  

2. Eltiltás a tanév folytatásától  

3. Kizárás az iskolából  

4. Az iskola és a szülő közös megegyezésén alapuló egyéb törvényes lehetőség.  

  

E fejezet első pontját akkor lehet alkalmazni, ha az igazgató a tanuló átvételéről a másik iskola 

igazgatójával megállapodott.  

A második és harmadik pontot a nem tanköteles tanulókra lehet kiszabni.  

  

III. A tanuló kártérítése, anyagi felelőssége  

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

intézménynek kárt okoz, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint kell helytállnia.  

– Az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni. – 

Ha a vizsgálat szerint a tanuló okozta a kárt, a tanulót, illetve kiskorú tanuló esetén a szülőt  

haladéktalanul tájékoztatni kell írásban.  

– A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére.  

– Ha a felszólítás nem vezet eredményre, vagy a szülő a károkozás tényét nem ismeri el, az  iskola  

igazgatója pert indíthat a szülő ellen.  
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– Az eljárás során rendkívüli figyelmet kell annak szentelni, hogy a károkozás szorosan a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítésekor következett-e be, vagy ezen a körön kívül történt.  

  

IV. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések kihirdetése  

 -  Az írásbeli fegyelmező intézkedések beírásra kerülnek az ellenőrzőbe  

– Az Igazgatói fegyelmező, illetve fegyelmi határozatok az ellenőrzőbe és a törzslapra is 

felvezetésre kerülnek.  

– A nevelőtestületi fegyelmi határozatokat az iskola diákjai számára is ki kell hirdetni  

  

A fegyelmi szabályzat betartása és betartatása minden pedagógus számára munkaköri kötelesség.   

  

5. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

5.1. A tanulók jogai 

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák a 

tanulók jogait és kötelességeit. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális 

támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az iskolai munkamegosztásban 

intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló által megkezdett első tanév kezdetétől, a 

létesítményhasználat, az iskolai rendezvényekre vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően 

megilletik a tanulót. 

Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és felszereléseinek 

használatára tanítási időben, tanórán kívüli foglalkozások során az iskola nyitva tartási ideje alatt. 

Munkaszüneti napokon való vagy az oktatási időn kívüli használathoz az intézményvezető előzetes írásbeli 

engedélye szükséges. A helyiségeket és létesítményeket a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett 

vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben be kell tartani a munka- és tűzvédelmi, 

energiatakarékossági és vagyonvédelmi előírásokat.  

Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, ha a dolgot 

az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – 

átruházhatja az iskolára. A tanulói jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai 

anyagból készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője – a 14. életévét betöltött 

tanuló esetén a tanulóval egyetértésben – megállapodhat az intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az 

általa készített dolog tulajdonjogát az intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az 

anyagköltség és a befektetett munka arányában kell megállapítani. Ha tanuló által előállított intézményi 

tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbe adja vagy – az adásvétel kivételével – gyümölcsözteti 

(hasznait szedi) a bevétel ……%-a illeti meg a tanulót. Ha a dolgot az intézmény értékesíti, a tanulót a 

bevételből származó nyereség tekintetében a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott díjazás 

illeti meg.  
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5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása  

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

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

útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a 

szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak.  

A tanulói véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában különösképpen 

a következők:  

 szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás,  

 véleményező gyűjtőláda,  

 rendszeres diákönkormányzati értékelés, 

 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel vagy a szülői 

munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt napon belül érdemi választ kell kapniuk. 

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

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

tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két alkalommal, a folyosón 

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 elektronikus 

formában a KRÉTA e-napló/ellenőrzőn keresztül valamint üzenőfüzeten keresztül írásban tájékoztatják. 

Amennyiben a tanuló üzenőfüzete a pedagógus számára rendszeresen nem elérhető, a szülő irányába 

kötelező tájékoztatás tértivevényes küldeményben vagy más az igazgató által elrendelt formában történik. 

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

a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban, a bejárat mellett elhelyezett 

hirdetőtáblán, illeteve az iskola honlapján keresztül folyamatosan írásban 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 iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak. 

5.2. A tanulók kötelességei 

1. Legyen tisztában alapvető kötelességével, miszerint képességeinek leginkább megfelelően tesz 

eleget tanulmányi kötelezettségének. Ennek feltétele, hogy a tanítási órákon rendszeresen, az előírt 

felszereléssel megjelenik, ott aktívan részt vesz a munkában, a tanítási órák után (otthon, 

napköziben, tanulószobán) legjobb tudása szerint felkészül a következő órákra.  

2. Tudja, hogy előbbi kötelezettsége kiterjed az általa választott foglalkozásokra is.  

3. Önként vállalt feladatait és megbízatásait lelkiismeretesen, legjobb képességei szerint végzi.  

4. A tanulmányi munka, a közösségi élet zavartalansága és eredményessége érdekében alkalmazkodik 

az iskola belső szabályaihoz, megtartja intézményünk rendjét.  
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5. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, ismeri és megtartja az iskola egész területére 

vonatkozó óvó-védő rendszabályokat.   

6. A tájékoztató füzetét rendszeresen magánál tartja, abba érdemjegyeit haladéktalanul bejegyzi, 

bejegyezteti, a dokumentum bejegyzéseit szülővel, illetve gondviselővel, heti rendszerességgel 

aláíratja.  

7. Védi a személyi és a közösségi tulajdont, óvja az iskola létesítményeit, felszerelési tárgyait, eszközeit. 

Lehetőségei szerint fellép a rongálások, a vandalizmus ellen.  

Tudomásul veszi, hogy az általa szándékosan okozott kárért felelősséggel tartozik, adott esetben vele, 

illetve szüleivel szemben az intézmény kártérítési igénnyel léphet fel.  

Elvárjuk tőle, hogy a tanári asztalt, az azon levő tárgyakat is tiszteletben tartsa, s a szekrényekbe is csak 

tanári engedéllyel nyúljon.  

8. Udvarias köszönéssel üdvözli tanárait, az iskola dolgozóit és diáktársait. Az iskolába látogató 

vendégekkel, látogatókkal is udvarias.  

9. Hétköznapokon a munkavégzésnek megfelelő öltözetet visel, az iskolában tartott ünnepélyeken pedig 

az alkalomnak megfelelő ünneplőben (egyszínű fehér felső, fekete vagy sötét alj) jelenik meg. 

Viselkedésével, öltözködésével is megadja a tiszteletet tanítóinak, tanárainak, társainak, illetve az 

alkalomnak.  

10. Tanítója, tanára felügyelete, irányítása mellett közreműködik környezete és az általa használt 

eszközök rendben tartásában (udvartakarítás, viráglocsolás, szelektív hulladékgyűjtés, 

szertárrendezés, a technika tanterem és a tankonyha berendezési tárgyainak, eszközeinek használat 

utáni rendbetétele stb.), az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában.  

11. Iskolai munkájához nem szükséges tárgyakat (szerencsejáték, elektronikus játékok, MP3, MP4, 

tablet, hordozható játékkonzol, egyéb multimédiás eszköz) a tanítási órákon nem használ, (öngyújtó, 

gyufa, kés, gázspray, petárda, cigaretta, szeszesital, vegyi anyagok, lézeres célzókészülék, 

fegyvernek minősülő vagy látszó tárgy, valamint egyéb a felsorolásban nem szereplő játék és 

esetenként ön-és közveszélyes eszköznek minősíthető tárgyak) az iskolában nem tart magánál. 

Tudnia kell, hogy a tiltás ellenére elhozott, illetve használt tárgyakat személyesen a szülőknek adjuk 

vissza, valamint azt, hogy értéktárgyaiért az iskola felelősséget nem vállal.  

12. Tudomásul veszi, hogy tanórán és tanórán kívüli foglalkozáson rágózni tilos.  

13. Mobilkészüléket tanítási órán, napközis/tanulószobai tanulási időben, az ebédlőben, szakkörön, 

tömegsporton és az iskola által szervezett foglalkozásokon kikapcsolt állapotban tart magánál.   

Szabályszegés esetén a tájékoztató füzetbe történő megfelelő fokozatú fegyelmező intézkedést követően 

a mobilkészülékét a tanítási nap végén visszakaphatja, a  tájékoztató füzet hiánya esetén viszont az 

elvett tárgyat személyesen a szülőnek, illetve törvényes képviselőnek adjuk vissza.  

14. Tisztában van azzal, hogy engedély nélküli hang- és/vagy képfelvétel készítésével, közvetítésével 

személyiségi jogot sért.  

15. Az iskola rendezvényein (osztálybuli, sulidiszkó, színház-vagy mozilátogatás, tanulmányi kirándulás, 

stb.) az alkalomnak megfelelő öltözékben jelenik meg, és a házirend magatartási normái szerint 

viselkedik.  

16. Tiszteletben tartja a hatályos jogszabályt, melynek értelmében számára az iskola egész területén tilos 

a dohányzás.  

17. Az iskolai könyvtár berendezési tárgyait, eszközeit, az ott található könyveket a könyvtáros 

pedagógus jelenlétében és az ő engedélyével rendeltetésüknek megfelelően használja. Tudomásul 
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veszi, hogy a kikölcsönzött könyvekért felelősséggel tartozik. Ha azokat elveszíti, megrongálja, az 

okozott kárt megtéríti.  

18. Tudomásul veszi, hogy fegyelmi vétség esetén az érintett szaktanár, a napközis nevelő, az 

osztályfőnök, illetve szükség szerint az iskola igazgatója a házirend fegyelmező intézkedéseinek 

megfelelően jár el.  

19. A szabad iskolaválasztás joga alapján iskolánkat választó diákunktól elvárjuk, hogy:  

1. Mindig felkészülten, a szükséges felszereléssel jöjjön iskolába.  

2. Tanárait, az iskolában tartózkodó felnőtteket udvarias köszönéssel üdvözölje.  

3. Megjelenése ne legyen kirívó, ezzel ne sértse mások emberi méltóságát:  

a. fiúk fülbevalót, fültágítót tanítási idő alatt ne viseljenek,  

b. lányok számára a nagyméretű fülbevaló, sok gyűrű és karkötő balesetveszélyes, ezért tanítási idő 

alatt ezek viselése nem ajánlott,  

c. iskolás évei alatt hajszíne természetes maradjon,  

d. magát ne sminkelje, színes körömlakkot ne használjon,  

e. ne készíttessen műkörmöt, tetoválást, testékszert ne viseljen.  

A fenti szabályok alól a ballagási ünnepség alkalmával a búcsúzó nyolcadik osztályosok 

kivételt képeznek.  

5.3. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok  

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:   

   osztályonként két-két, kisebb létszámú osztályban egy hetes heti váltásban,     

A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki.   

A hetesek feladata:   

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

órát tartó pedagógusnak;   

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

tanári szobában;   

• gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséről 

és tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket 

észlelnek, jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyósói ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy 

az iskolavezetésnek.   

A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást büntetik  
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6. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

6.1. Tanítási órákon kívüli foglalkozások: 

 A jelentkezett és felvett tanulók kötelesek az órákon és szerepléseken részt venni. 

6.2. Művészeti oktatás térítési díjának és tandíjának fizetése: 

 Művészeti oktatás térítési díjának, tandíjának, hangszerkölcsönzési díjának mértékét a fenntartó 

rendeletei határozzák meg. Az alapfokú művészetoktatás igénybevételéért, egy szak esetén, térítési 

díjat kell fizetni. Kettő vagy több művészeti szak esetén tandíjat kell fizetni. Ha a növendék más 

művészetoktatási intézményben is tanul, akkor is tandíjat kell fizetnie. A tandíj befizetése két 

részletben történik, melynek időpontját és határidejét az iskola határozza meg. Indokolt esetben 

térítési- és tandíj mértékének csökkentése is lehetséges, amennyiben a szülő kérvényezi azt. 

 Hangszerkölcsönzési díjat kell annak a tanulónak (szülőnek) fizetni, aki az iskola hangszerét 

használja. 

6.3. Művészeti oktatás térítési díj fizetési kötelezettség alóli mentesség kérelmezése: 

 Az iskola nyomtatványán lehet írásban kérvényezni a térítési díj és tandíj-mentességet. A 

kérvényeket a beiratkozás napján lehet benyújtani az iskolában. 

 Térítési díj mentességet kaphat az a tanuló, aki: 
 

o hátrányos helyzetű 

o  halmozottan hátrányos helyzetű 

o testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista. 

6.4. A napi munkarend: 

Hétfő – szombat: 7:30 - 18:30 óra között. 

 Csoportos órák 45 percesek, az egyéni órák 30 percesek. Az órák előtt a gyermek a tanterem előtt 

várakozhat a folyóson. 

 A tanulónak a művészeti óra előtt kell megérkeznie, a tanítási terem előtt várakozhat, vagy a kijelölt 

helyeken. Az a gyermek, aki nem tud hazamenni a közismereti órák után, igénybe veheti a napközi, 

vagy a tanulószoba szolgáltatást. 

 Az iskola szervezésén kívüli szerepléseket, fellépéseket az iskola vezetésének be kell jelenteni, és a 

szaktanárral egyeztetni. 

 Diákjaink az iskolai programokon, az ünnepélyeken, tanulmányi kirándulásokon és az iskolai 

munkatervben előirt közösségi rendezvényeken kötelesek részt venni. Felmentésért az intézmény 

vezetőjéhez fordulhatnak. 

 Fellépések előtt 1 órával előbb köteles mindenki megjelenni a kijelölt helyen. 
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 Tanítási idő alatt – kivételes esetben – csak az oktató engedélyével lehet elhagyni a tanórát a szülő 

írásbeli kérelmére.  

 Órakezdéskor a terem előtt, kell csendben várakozni.  

 Tanítási óráról a tanulót nem lehet kihívni. 

6.5. A tanulók felszerelése: 

 Az órákon a szaktanár által meghatározott felszereléssel és az ellenőrző könyvvel kell részt venni.  

 A felszerelést a szaktanár határozza meg. 

6.6. Hangszerkölcsönzés: 

 Iskolai hangszerkölcsönzés lehetséges az iskolában. A szaktanár jelöli ki, hogy melyik hangszert, ki 

kaphatja meg. A hangszerkölcsönzés díját a fenntartó és az iskola vezetősége határozza meg. 

Kötelezvény kitöltése és a kölcsönzési díj befizetése után adható ki a hangszer, a tanév végéig. A 

szülő és a gyermek vállalja a hangszerért a felelősséget. 

6.7. Művészeti vizsgarend: 

 A tanév során két hangszeres meghallgatás, azaz vizsga tartható. Egy félévkor, és egy év végén, 

melynek időpontját, helyszínét az iskola határozza meg. A vizsga nyilvános. Amennyiben a 

növendék nem tud megjelenni a vizsgán, úgy a vizsga pótlása írható ki.  

 A vizsga anyagát a szaktanár állítja össze. Szolfézs vizsgák esetén, az órán történik a 

beszámoltatás. 

  Csoportos művészeti ágon a vizsgáztatás csoportos bemutatási formában történik. 

6.8. Tanulói jogviszony megszűnése: 

 Megszűnik (automatikusan) a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, aki 10 órát igazolatlanul 

hiányzik, s ezeket az órákat az iskola kétszeri írásbeli értesítése ellenére a szülő nem igazolja (5 

napon túl orvosi igazolással). 

 A tanulói jogviszonya megszűnik azon a napon, amikor ezt a szülő írásban bejelenti az iskola 

igazgatójának. 

 

7. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK  

E fejezetet a házirend 1. sz. mellékletében foglalt iskolai védő, óvó előírásokkal összhangban kell 

értelmezni és alkalmazni. 

Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori sajtosságoknak 

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

diákönkormányzattal együttműködik az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításában. 



 

 

34 / 45 

Valamennyi intézményi program vonatkozásában nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, a 

megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

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

egészséges életmód mibenlétével rendszeresen kell, hogy foglalkozzanak. 

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

munkavégzés között 15 perc teljen el. A délutáni sportfoglalkozásokat a főétkezést követően legalább 30 

perc után szabad csak elkezdeni. 

A napos, száraz, meleg és enyhe idő esetén a 2. és 6. óra közötti szünetet (udvari szünet) a tanulók a 

pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos testmozgás és levegőzés keretében töltik el. 

A napközis foglalkozások idején biztosítani kell az iskola sporteszközeihez való hozzáférést és a 

sportlétesítmények használatát. 

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

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

energiaitalok, sós snack, valamint olyan ételek és italok árusítása és térítésmentes fogyasztásra ajánlása, 

amelyben ételízesítő, cukrozott kakaópor vagy ízesített sör, illetve alkoholos frissítő ital van. 

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként megalkotott 

egészségnevelési program alapján kell tervezni és lebonyolítani. 

Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, alkalmazottjának és az 

iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. 
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8. AZ ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJE 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által a 

járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletre tekintettel kiadott, a 

2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről szóló Intézkedési terv (protokoll) végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki: 

Védő, óvó előírások járványügyi készültség idején 

Tanítványaink a személyi higiéné alapvető szabályairól az első tanítási napon részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő tájékoztatást kapnak. 

Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, nincs olyan légúti fertőző 

betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség stb.), amely miatt mások egészségét 

veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá az elmúlt 14 napban nem volt szoros 

kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel. 

Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény bekövetkezne, erről késedelem nélkül 

értesíteni kell telefonon az az iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró 

körülmény megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja. 

A szülők gyermekeiket csak a bejárati kapuig kísérhetik. 

A gyermekek számára a szájmaszk viselését szülői döntésre bízzuk, beszerzése a szülő feladata. 

A tanulók az iskolába érkezést követően a számukra kijelölt vonulási útvonalon a saját osztálytermükbe 

mennek. 

A gyermekek egész tanítási nap alatt, a csoportbontásokat igénylő tanítási órák kivételével, ugyanabban a 

tanteremben tartózkodnak. Ez érvényes mind az alsó, mind a felső tagozatra. 

Az óraközi szünetekben, megfelelő időjárás esetén, a tanulók az udvaron, a szabadban tartózkodnak. Ide az 

alsó és felső tagozat két különböző levonulási útvonalon közlekedik. 

Az óraközi szünetekben való kontaktusok számának csökkentésére, alsó és fölső tagozat különböző 

időpontokban megy szünetre, az alábbi csengetési rend alapján: 

Csengetési rend alsó 1 – 4. 

1. óra 800-845 

2. óra 900-945 

3. óra 955-1040 

4. óra 1050-1135 

5. óra 1145-1230 

6. óra 1235-1320 

7. óra 1325-1410 

Csengetési rend fölső 5- 8. 
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1. óra 745-830 

2. óra 845-930 

3. óra 945-1030 

4. óra 1040-1125 

5. óra 1135-1220 

6. óra 1230-1315 

7. óra 1320-1405 

Az iskola épületét, tantermeit és technikai helységeit a nap folyamán folyamatosan takarítják, fertőtlenítik és 

szellőztetik az iskola technikai dolgozói. 

Minden mosdóban biztosítjuk a fertőtlenítőt is tartalmazó szappant, továbbá papír kéztörlőt és egészségügyi 

papírt. 

A déli étkezés az Önkormányzat éttermében sávos időbeosztással történik, az előírt higiéniás szabályok 

szigorú betartása (és betartatása) mellett. 

A testnevelés órákat lehetőség szerint az udvaron, a szabadban tartjuk. 

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

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

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

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

hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzás továbbá, ha a gyermek hatósági karanténba kerül 

a részére előírt karantén időszakára. Ezekben az esetekben a tanuló iskolai felkészüléséről az szülőnek kell 

gondoskodnia. 

Kérjük a szülőket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartásra és a hivatalos ügyek intézésére lehetőség 

szerint az online felületeket részesítsék előnyben! 

Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a honlapunkat, és az osztály 

információs csatornáját v. szülői levelező rendszerét, hogy az esetleges változásokról időben tudjanak 

értesülni! 

Ezen eljárásrend visszavonásig érvényes. 
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1. sz. melléklet 

1. ISKOLAI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

[Házirend 3.2 pontjához] 

1.1. 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, 

testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika), 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.  
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1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének 

meghatározása, közzététele 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az igazgató által e feladatokkal megbízott 

pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a szülők, mind a tanulók rendelkezésére 

áll. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, fogadóóráját az 

iskola információs csatornáin (tanári hirdetőfal, faliújság, honlap) megfelelő módon nyilvánosságra 

kell hozni.  

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

fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a problémák 

megoldásába. 

1.3. 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. 

 Az iskolában a jobbkéz szabály szerint kell közlekedni. 

 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 tájékoztatni kell. 

 A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. 
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2. sz. melléklet 

2. AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATI RENDJE 

2.1. A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje 

A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.   

A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az intézményvezető hagy 

jóvá.    

A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá iskolaétkeztetésben részesülő tanulókat a 

felügyelő tanárok kísérik az étteremhez, s felügyelik a rendet az ebédlőben és az előterekben. Utolsó tanóra, 

illetve foglalkozás után a pedagógusok a további foglalkozásokon részt nem vevő tanulókat hazaengedik. Az 

egyéb foglalkozásokra érkező tanulók a folyosón várják meg a foglalkozást tartó nevelőt. Az egész napos 

iskolai rendben tanulók, valamint a napközis és tanulószobás tanulók 1600 órakor (kivételes esetben szülői 

kérésre ettől az időponttól eltérő időben, legkésőbb 1700 órakor) hagyják el az iskola épületét. A tanulók 

számára – legalább 10 szülő írásos kérése esetén – 1600 órától 1700 óráig felügyelet biztosított. Egyéb más 

esetben tanuló csak írásos igazgatói engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából.    

Nevelői felügyelet nélkül az iskola épületében – sem a folyosókon, sem egyéb más helyiségekben – vagy az 

udvaron tanuló nem tartózkodhat. 

2.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

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

veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az iskola hirdetőtábláján és 

honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető teszi közzé. 

2.3. A számítógéptermek használati rendje 

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében tartózkodhatnak. Az óra 

elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt 

hibákat. A 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. 

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.  

2.4. A tornaterem használati rendje 

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

kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők. 
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E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó osztálytanító, a testnevelés 

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

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

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

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

tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanárnak. 

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

Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük az órákon, ha az az első vagy az 

utolsó. 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 öltözőt 

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

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

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

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

tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

2.5. Az ebédlő használatának rendje 

Az ebédet a tanulók az önkormányzati étteremben fogyaszthatják el, ahová csak tanári kísérettel, 

szervezetten mehetnek át.  

Az igénybevett étkezésért a fenntartó külön rendeletében meghatározott térítési díjat kell fizetni.  

Ebédeltetés: 1145 -1445 –ig a tanítási órák után történik 

 Menzások is csak tanári kísérettel mehetnek az étterembe!  

 Az étteremben köteles mindenki kulturáltan viselkedni, ellenkező esetben ételhordóban kell elvinnie 

az ebédet.  

2.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

A gyermekorvos és a védőnői szolgálat szervezésében a tanulók évenként egy 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 

3. AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI 

3.1. A diákönkormányzat nyilatkozata 

A házirendet az intézmény diákönkormányzata ......... év .................. hó......... napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen házirend 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

diákönkormányzat vezetője 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

3.2. Az iskolaszék nyilatkozata 

A házirendet az iskolaszék ......... év .................. hó ........ napján tartott ülésén megtárgyalta. Aláírásommal 

tanúsítom, hogy az iskolaszék véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban 

meghatározott ügyekben gyakorolta.  

  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

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

iskolaszék képviselője 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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3.3. Az intézményi tanács nyilatkozata 

A házirendet az intézményi tanács ......... év .................. hó......... napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata 

során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

az intézményi tanács elnöke 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 

3.4. A nevelőtestület nyilatkozata 

A házirendet az intézmény nevelőtestülete ......... év .................. hó ........ napján tartott értekezletén 

elfogadta. 

 

 

 

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

hitelesítő nevelőtestületi tag 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az 

elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a 

jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
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3.5. Fenntartói nyilatkozat 

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése 

értelmében az alábbi, a fenntartóra többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában az intézmény fenntartója egyetértési jogkört gyakorolt.  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

fenntartó képviselője 

(A fenntartói értesítés helye a házirendet jóváhagyó határozatról.) 

 

3.6. Működtetői nyilatkozat 

Jelen házirenddel kapcsolatban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése 

értelmében az alábbi, a működetőre többletkötelezettséget telepítő rendelkezések  

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………... 

……………………………………... 

(fejezet és címmegjelölések) 

vonatkozásában az intézmény működtetője egyetértési jogkört gyakorolt.  

Kelt: .............................., ......... év .................. hónap ...... nap 

 

 

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

fenntartó képviselője 

(A fenntartói értesítés helye a házirendet jóváhagyó határozatról.) 
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

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

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

intézmények névhasználatáról 

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

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 


