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A  S Z É C H E N Y I  I S T V Á N  T A G I S K O L A   

H Á Z I R E N D J E 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 A házirend tartalmi elemeit meghatározó jogszabályok  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

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

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

1.2 A házirend célja 

 

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

döntéseivel együtt meghatározza az intézmény belső működését. 

A házirendbe foglalt előírások biztosítják 

- az iskola törvényes működését,  

- az iskolai nevelés - oktatás megvalósítását,  

- a tanulók iskolai életének megszervezését.  

 

A házirend megállapítja a jogszabályokban meghatározott  

- tanulói jogok és kötelességek gyakorlását,  

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

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

használatának rendjét,  

- az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást.  

 

Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai programunkban megfogalmazott célkitűzéseket 

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

tevékenységeiben, tartsák be az iskola házirendben megfogalmazott szabályokat, 

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

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

kapcsolódó iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tanulóink magatartása, megjelenése, beszéde 

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

jó híréhez. 

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

alapelveit és házirendjét, tiszteletben tartja értékrendjét. 
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1.3 A házirend hatálya 

 

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

programokra vonatkozóan - érvényesek a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira, 

a szülőkre egyaránt. A tanulók az iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend 

előírásait. 

A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes az iskola egész területén az ott 

tartózkodás idején.  

 

1.4 A házirend nyilvánossága 

 

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

ismernie. 

A házirend mindenki számára szabadon megtekinthető: 

az iskola honlapján: www.szechenyiiskola.hu 

a nevelői szobában a tanári gépen 

a tagintézmény-vezetőnél és az osztályfőnököknél. 

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

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

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

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

kivonatát beiratkozáskor megkapja a szülő, a tanuló.  

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

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

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

tagintézmény-vezetőjétől valamint az osztályfőnöktől, fogadóórán vagy előre egyeztetett 

időpontban. A házirend visszavonásig érvényes. 

 

2. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

2.1 A tanuló joga 

 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával kérdést tehet fel személyét és tanulmányait érintő 

kérdésekben a tagintézmény-vezetőnek, pedagógusainak. 

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

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

foglalkozások alkalmával használhatja.  

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

 Rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. 

    Tájékoztatást kapjon jogai gyakorlásához szükséges információkról.  

 

http://www.szechenyiiskola.hu/
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    Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen 

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

 Javaslatot tehet a diákok által kezdeményezett programok összeállításában. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

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

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

kérdésekről. 

 Egy tanévben tantárgyanként 2 felelésmentes órát, a heti 1-1,5 órás tantárgyak esetén évi 1 

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

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

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

a megírását követően két héten belül kijavítva vissza kell kapnia. 

 

2.2 A tanuló kötelessége 

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

kívül szervezett programokon is.   

 Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, képességeinek megfelelően 

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

diáktársai tanuláshoz való jogát. 

 Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen 

eleget tanulmányi kötelezettségének. 

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

egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő 

ismereteket. 

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

házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa 

alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában.  

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

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

 Hitelesen tájékoztassa szüleit az iskolában történtekről. 

 Vegyen részt iskolai rendezvényeken. Az ünnepséghez méltóan viselkedjen és öltözködjön. 

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

tiszteletben, tanúsítson irántuk tiszteletet, segítse rászoruló tanulótársait. 

 

3. A HÁZIREND KÖTELEZŐ ELEMEI 

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

előírások 

3.1 Távolmaradás, igazolt mulasztás 

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

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

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

a KÖSZI felé az 54/ 402 004-es telefonszámon mondhatja le. 
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 A tanuló hiányzását betegség esetén a hiányzás utolsó napjától számított 3 munkanapon 

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

 A tanuló mulasztása igazolt, ha hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek 

teljesítésére maradt távol és ezt hatóság által kiállított igazolással igazolja.  

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

papír alapon írásban. A 6 napot meghaladó, nem betegség miatti hiányzáshoz a 

tagintézmény-vezető engedélye szükséges. Ehhez a szülőnek kérelmet kell írnia. A szülő 

nem köteles indokolni a tanuló hiányzásának okát.  

 A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület) függetlenül az utazás 

időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése előtt legalább három 

nappal. 

 Az a tanuló, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői véleményében 

foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e foglalkozásokról 

történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai foglalkozásokkal 

azonos megítélés alá esik.  

 A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók számára az iskola kötelező programot szervez. 

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

hoz. 

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

mentesíti. 

 

3.2 Engedélyezett hiányzások 

  

Tanulmányi és sportversenyek  

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

részt, hiányzása nem számít mulasztásnak. 

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

tekinteni. 

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

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

indokoltnak látja.  

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

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

és az érintett szaktanárokat a versenyzők nevéről, és a hiányzás pontos idejéről.  

 

Nyolcadik osztályosok továbbtanulása esetén  

 A középfokú oktatási intézmények által szervezett nyílt napon vagy pályaorientációs 

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

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

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

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

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

szülőnek jeleznie kell.  
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Osztálykirándulások szorgalmi időben  

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

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

tanításmentes munkanapot vehetnek igazoltan igénybe az osztályok. 

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

hiányzását igazolnia kell. 

 

3.3 Késés 

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

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

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

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

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

óraszámot.  

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

eső, vidékről a menetrend szerinti tömegközlekedési járat kimaradása stb. 

A későn érkező tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

 

3.4 Igazolatlan mulasztás 

 

Igazolatlannak tekintendő a mulasztás:  

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

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

a tanuló hiányzása nem indokolt. 

Teendők igazolatlan hiányzás esetén: 

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

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

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

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

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

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

 

Mulasztások következményei: 

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

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

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

nem minősíthető, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 

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

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

kötelezettségeinek. Az osztályozó vizsga követelményei az intézmény honlapján 

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

folytathatja. 

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

mértéket, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

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

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

írásban tájékoztatta a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeiről. 

 

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

 

Az étkezésre vonatkozó szabályokról tanév elején, illetve beiratkozáskor a KÖSZI 

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

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

kedvezményes étkezés igénybevételéhez a szülő csatolja a jogosultságot igazoló 

dokumentumokat. 

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

feltételeknek megfelelő igazolásokkal bizonyítja a támogatás tényét. A szociális ösztöndíjak, 

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

határidőre benyújtja, és akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, nincs tartozása a 

KÖSZI felé. 

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

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

tankönyveit a könyvtári állományból biztosítjuk.  

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

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

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek 

forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a 

tankönyvforgalmazótól átveszi. Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak 

végrehajtásáért az intézményvezető a felelős, aki kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő 

tankönyvfelelőst a tankönyvrendeléssel, a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásával. 

A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a 

Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik. 

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

vállalják annak költségeit. 

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

formái  

5.1 A tanuló véleménynyilvánításának rendje, formája  

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

nyilvánítson az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,  

 az iskola működéséről,   
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 tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről,  

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

diákönkormányzathoz. Kérdéseikre, javaslataikra a megkereséstől számított tizenöt napon 

belül érdemi választ kell kapniuk. 

A tanuló véleményét szabadon elmondhatja személyesen vagy írásos formában diáktársa, 

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

egyéb iskolai fórumokon a pedagógus által megengedett keretek között. 

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

tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát. 

A diákok dönthetnek a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról, diákképviselők 

megválasztásáról, egy tanítás nélküli nap programjáról, (forgatókönyvét elkészítik), tanórán 

kívüli tevékenységben való részvételről. 

Dönthetnek az iskolarádió szerkesztőségéről, amely egyéni és közösségi javaslatokat figyelembe 

véve működik, tájékoztatja és szórakoztatja az iskolai közösséget. 

5.2 A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

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

tudnivalókról.  

A szükséges információkról a   

a. a tagintézmény-vezetőtől, 

b. az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén havonta,  

c. a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,              

d. az osztályfőnököktől osztályfőnöki órákon folyamatosan, 

e. az iskola nyilvános dokumentumaiból az SZMSZ, a Pedagógiai program, Házirend 

tájékozódnak. 

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

tanulmányi eredményéről szóló tájékoztatást: 

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

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

 a dolgozatok értékelését 14 munkanapon belül megtekinteni. 

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

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

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

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

tartalmazza. 

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

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

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

szervezethez (Szülői Munkaközösség) fordulhatnak. 
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6. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Jutalmazni kell azt a tanulót, aki  

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

tanulmányi munkája fejlődő.  

2. tevékenyen részt vállal az iskola közösségi életében.  

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

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

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

FOKOZAT TELJESÍTMÉNY IDEJE ADOMÁNYOZZA 

Szaktanári dicséret Kiemelkedő tantárgyi 

teljesítményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki 

dicséret (szóbeli, 

írásbeli) 

Kiemelkedő 

közösségi munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök, a 

szaktanárok, a 

napközis nevelő, a 

diákönkormányzatot 

segítő mentor 

Igazgatói dicséret Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és sporteredményért 

A tanév folyamán A szaktanár, és az 

osztályfőnök 

javaslata alapján a 

tagintézmény-vezető 

Az év kiváló 

sportolója 

Csapat - ill. egyéni  

versenyeken való 

folyamatosan jó 

teljesítményért 

A tanév vége A testnevelők és a 

diákönkormányzat 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Az év diákja 5-8. évfolyamon 

kiemelkedő 

tanulmányi, sport és 

közösségi 

teljesítményért 

A tanév vége Az osztályfőnökök és 

a diákönkormányzat 

javaslatára a 

nevelőtestület 

Az év közösségi 

embere 

Az iskola 

közösségéért  

folyamatosan sokat 

dolgozó, szervező 

diákoknak 

A tanév vége Az osztályfőnökök és 

az igazgató, a 

diáktanács javaslata 

alapján a 

diákönkormányzat 
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Az év kisdiákja 1-4. évfolyamon a 

legsokoldalúbb alsós 

diák 

A tanév vége Az osztályfőnökök és 

a napközis nevelők 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Igazgatói kitüntető 

oklevél 

Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és 

sportteljesítményért 

A tanév vége A szaktanárok, az 

osztályfőnök 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Nevelőtestületi 

kitüntető oklevél 

Kimagasló 

tanulmányi, kulturális 

és 

sportteljesítményért 

A tanév vége A szaktanárok, az 

osztályfőnök 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

Széchenyi 

díszoklevél 

Nyolc éven keresztül 

nyújtott kimagasló 

tanulmányi 

eredményért 

8. tanév vége A szaktanárok 

javaslata alapján a 

nevelőtestület 

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

nevelőtestület.  

Jutalmazás formái:  

• nevelőtestületi dicséret  

• igazgatói dicséret:  

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

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

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

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

tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezésért;  

• osztályfőnöki dicséret  

• szaktanári dicséret  

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

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

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

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

bizonyítványba is be kell írni. 
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7. A fegyelmező intézkedések formái, fokozatai és alkalmazásának elvei 

 

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

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

intézkedésben részesül. 

 

   7.1 A fegyelmező intézkedések fokozatai szóban és írásban 

 osztálytanítói, napközis nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás; 

 nevelőtestületi figyelmeztetés; 

 fegyelmi tárgyalás. 

 

  7.2 A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei 
 

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

érvényesül. 

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

Különösen súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 durva verbális agresszió; 

 a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; 

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

fogyasztása; 

 a szándékos és súlyos gondatlanságból elkövetett károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. 

 

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

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

A fegyelmi büntetés eljárásrendjére a 2011. évi CXC. törvény 58.§ (3) (4) (5) rendelkezései 

irányadóak. 

 

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

 

Az intézményben elektronikus naplót használunk, melyből a szülő tájékozódhat gyermeke 

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

kapcsolattal rendelkező számítógép, okos telefon segítségével megtekinthetik. Az elektronikus 

naplóhoz a szülők szülői illetve tanulói hozzáférést kaphatnak.   

A szülő hozzáférése az e-naplóhoz: 

 A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez hozzáférési jogot, 

felhasználónevet és jelszót kapnak az intézményi adminisztrátortól. 

 Amennyiben a hozzáférés nem akadálymentes, úgy a szülő telefonos egyeztetés 

után kérhet személyes alkalmat a gyermeke adataival kapcsolatos e-napló 
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megtekintésére. 

 A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és a jelszavaikat biztonságosan 

kezelni, hogy azokat mások ne ismerhessék meg. 

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

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

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

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

 

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

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

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

tájékoztatja. 

9.1 Az osztályozó vizsga követelményei 

 

Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 

alkotják. A magasabb évfolyamba lépésnek a kerettantervben meghatározott tantárgyra, 

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

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

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

tanulók tanulmányai alatt tett vizsgáik lebonyolítási rendjét szabályozzák.  

 

9.2 A tanulmányok alatti vizsga időpontja 
 

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

határidejét a tagintézmény-vezető határozza meg a jogszabály alapján.  

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

időpontjáról a vizsga lebonyolítását megelőzően minimum két héttel. 

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

megállapításához ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól (egyéni 

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

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

meghaladta a törvényben foglalt mértéket. 

Az osztályozó vizsgák tervezett ideje:  

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

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

 

9.3 Az írásbeli számonkérés rendje 

 

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

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

de összefoglaló órát követően a témazáró dolgozat írása bármikor várható. 
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Témaközi dolgozat megírását az azt megelőző órán jelzi a pedagógus. Írásbeli röpdolgozat szóbeli 

feleletnek számít, ezért a szaktanár ennek megíratásával bármikor élhet. 

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

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

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

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

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

tanuló hazaviheti.  

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

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

információs rendszeren keresztül vagy papír alapon. 

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

vonatkozik.  

A témazárók % -os értékelése  

Alsó tagozat       Felső tagozat 

 

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

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

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

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

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

 

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

határozza meg.  

 

10. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 

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

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

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek 

forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a 

tankönyvfogalmazótól átveszi.  

 

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

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

A pedagógusok a szükséges pedagógus kézikönyveket szintén a könyvtárból kölcsönözhetik.  

  

A tankönyvrendelést – a munkaközösségek, a szaktanárok véleményének kikérésével – az 

tagintézmény-vezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el, és tájékoztatja a szülőket. 

 

Az tagintézmény-vezető elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a 

fenntartónak elfogadásra és beszerzi az írásos egyetértését. 
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11. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek időtartama, a csengetési rend 

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

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

órarendjük szerint kötelesek teljesíteni.  

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

Az óraközi szünetek időtartama: 

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

Ilyenkor a tanulók a tanteremben tartózkodhatnak. 

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

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

 Hatodik óra után 5 perces szünetek vannak. 

Ügyeletes pedagógus fél nyolctól tartózkodik az iskolában. 

 

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

08:00- 

08:45 

09:00- 

09:45 

10:00- 

10:45 

10:55- 

11:40 

11:50- 

12:35 

12:45- 

13:30 

13:35- 

14:20 

14:25- 

15:10 

15:15- 

16:00 

 

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

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

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

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

Az osztályok kötelesek betartani a kialakított ebédeltetési rendet. 

 

12. Az iskolai tanulói munkarend 

 

Az intézményben nappali oktatás munkarendje folyik.  

Az épület nyitvatartása:  

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

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

által engedélyezett rendezvények és foglalkozások kivételével – zárva kell tartani.  

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

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

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

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

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

kötelesek tartózkodni a tanteremben. 

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

Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása az osztályfőnök vagy a tagintézmény- 

vezető,(munkaközösség-vezető) engedélyével történhet.  

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

     akadályoztatása esetén a gyermekét ki jogosult hazavinni az iskolából. 
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 Az 1-4. évfolyamon a tanulók csak abban az esetben mehetnek egyedül haza vagy egyéb, 

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

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

intézhetik az iskolatitkári irodában. 

 

13. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 

13.1 A tanórai foglalkozás rendje 

 

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

A tanulónak becsengetéskor a tanóra helye szerinti tanteremben kell tartózkodnia.  

A zárva tartott termek esetében a tanórák megkezdéséig a tanulóknak a terem előtt kell 

gyülekezniük.  

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

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

 

13.2  Egyéb foglalkozások rendje 

A tanuló részt vehet az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.  

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

foglalkozás, felzárkóztatás, középiskolai felkészítő foglalkozás, tehetséggondozás  

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

látogatás, kirándulás  

Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében és 

szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes, melyekre a tanulók 

a szaktanároknál jelentkezhetnek. 

A tanórán kívüli foglalkozásról a tanulók csak igazoltan maradhatnak távol. 

Az egyéb foglalkozások között minimum 5 perc szünetet kell tartani. 

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

programokat lehet szervezni tanári felügyelet mellett. Az osztálytermekben tartott 

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

szervező osztály végzi. 

 

13.3 A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje 
 

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

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

A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti. 

A 3-4. évfolyamon az ebédeltetés pedagóguskísérettel zajlik. Az 5-6. évfolyamos tanulószobás 

tanulók egyéni órarendjük szerint önállóan ebédelnek tanóráik után. A tanítási idő és az ebéd 

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

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

engedélyez. 
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13.4 A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

 

A tagintézmény lehetőség szerint tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat szervez. 

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

helyéről és a foglalkozásokat vezető tanárok nevéről minden tanév/félév elején tájékoztatást kap 

a tanuló. 

 

14. A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításával kapcsolatos eljárás 

 

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

hogy a szabadon tervezhető órák terhére mely tantárgyak óraszámai emelkednek.  

A tagintézmény-vezető minden tanévben az osztályfőnökök közreműködésével tájékoztatja a 

szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító 

pedagógusokról. A tanuló a szülő által aláírt nyilatkozattal május 20-ig jelzi részt vételi szándékát. 

A választott tantárgy módosítására tanév közben nincs lehetőség.  

A tanulók részére választható: 

 Etika / hit - és erkölcstan  

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

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

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

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

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

le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek. Az adott tanév kezdetéig a 

tagintézmény-vezető engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos 

döntését. 

 Idegen nyelv  

Tagintézményünkben az angol és német nyelv tanulása közül választhatnak tanulóink a harmadik 

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

az osztályfőnökkel történő egyeztetés után. A választott tantárgy módosítására nincs lehetőség.  

 

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

használatának rendje 

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

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

nyitvatartási idejében.  

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

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

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

rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra; betartva 

a baleset- és tűzvédelmi szabályokat. Kötelessége minden iskolahasználónak, hogy az észlelt 

meghibásodásokat jelezze az iskolatitkári irodában.
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A tanórák, foglalkozások után a következő termeket, helyiségeket zárva kell tartani:  

 számítástechnikai terem, idegen nyelvi terem, könyvtár, 

 tornaterem, szertárak, fejlesztő szoba.  

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

helyiségben tartandó tanórák, foglalkozások esetében a terem előtt várakoznak. 

15.1 Tantermek használatának szabályai 

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

 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják helyükön ülve a pedagógust. 

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

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

megőrzésére a többieket figyelmeztetni. A teremből tárgyakat csak pedagógus 

engedélyével szabad kivinni. 

 A tanteremben (folyosón) tilos labdázni. 

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

tartózkodhat. 

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

osztályosok kivételével felteszik a székeket a padokra.  

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

tanórán kívüli foglalkozások rendjét. 

 Hétvégén csak előzetes tagintézmény-vezető engedéllyel és tanári felügyelettel lehet 

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

tűzvédelmi szabályok betartására. 

 

15.2 A számítógépterem használati rendje 

 

 A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 

tartózkodhatnak. 

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

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

alapértelmezett értékek, automatikusan induló programok) megváltoztatni tilos. 

 A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok 

telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver 

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

általános szabályait. 

 A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. 

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

számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos. 
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 15.3 A tornaterem használati rendje 
 

 A tornaterembe a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

 A tanulók kötelesek a felszerelésüket (tornacipő, tornaruha) magukkal hozni és abban 

tornázni. Az alkalmankénti felmentés esetén is kötelező a tornacipő használata.  

 A tornaterem zárásáról a testnevelést tanítóknak kell gondoskodni. A tornateremben 

illetve az öltözőkben hagyott személyes tárgyakért a pedagógus nem vállal felelősséget. 

Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. 

 A felmentett tanuló köteles a testnevelő tanár által kijelölt helyen tartózkodni és az óra 

teljes időtartama alatt fegyelmezett magatartást tanúsítani. Az állandó felmentett, a 

részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók szeptember 15. napjáig 

felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő tanárnak. 

 Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos 

javaslata alapján. 

 Az öltözők rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek. A tanulók az öltözőt elhagyva 

lekapcsolják a villanyokat. 

 A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi 

előírásokat. Baleset esetén a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

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

bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos. 

 A tagintézmény tornaterme csak akkor adható bérbe, ha az nem gátolja a tanórák és a 

diáksportkör működését. 

 

  15.4  Aulák, folyosók 

 

 A balesetmegelőzés végett tilos a lépcsőkön és a folyosókon rohangálni, lökdösődni. 

 Az aulában elhelyezett hirdetőtáblákra, faliújságokra a tagintézmény-vezető, a 

diákönkormányzatot segítő tanár, a szakmai munkaközösség-vezetők engedélyével 

tehető ki írásos anyag.  

 A folyosókon található beépített szekrényeket a tanulók rendeltetésszerűen használják, 

rendjéért az adott osztály tanulói felelnek. 

 Az iskolatáskákat, benti cipőket a szekrényben kell tárolni. 

 

15.5  A könyvtár használati rendje 

 

 Az iskolai könyvtár a DÖK javaslatait figyelembe véve a könyvtáros által 

meghatározott időben tart nyitva. A nyitva tartás rendje megtekinthető az aulában és a 

könyvtár ajtaján. A törvényi előírásoknak megfelelően erre fordítható időkeret 5 óra.  

 A beiratkozás tanév elején történik, a könyvtárnak minden tanuló tagja lehet. Ez egy 

tanévre szól. 

 A könyvtár szabályait betartva lehet könyveket kölcsönözni, melyekért a tanuló anyagi 

felelősséget vállal. A könyvtárban kialakított rend betartása, kulturált viselkedés 
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mindenki számára kötelező. 

 A könyvtár igénybevételének egyéb részletező szabályait az intézményi SZMSZ 

tartalmazza. 

 

  15.6 A sportpálya/iskolaudvar használatának rendje 
 

 Az iskolai sportpályát és az iskolaudvart szabadidős tevékenység céljából tanulóink 

csak pedagógus felügyeletével vehetik igénybe úgy, hogy a tanórák rendjét ne 

zavarják. Az udvaron tanítási napokon csak 16 óráig (ügyeletben 17 óráig) 

tartózkodhatnak a tanulók. 

 Az iskolai udvar parkosított területének védelme valamennyi tanuló kötelessége. 

 Az iskola területén, az udvaron és a pályán kerékpározni és rollerezni tilos. Kerékpárt 

és rollert csak az arra kijelölt helyen, lezárva lehet tárolni. Az elveszett kerékpárért, 

rollerért az iskola felelősséget nem vállal. A tanulók, a más tulajdonában lévő 

kerékpárokhoz nem nyúlhatnak, károkozáskor anyagi kártérítéssel tartoznak.  

 Az udvari játékokat rendeltetésszerűen kell használni. 

 

16. Óvó, védő intézkedések rendje 

 

Az iskolát tanítási napokon az óraközi szünetekben nem lehet elhagynia a tanulónak. Kivételes 

esetben erre csak - a szülő személyes vagy írásbeli kérésére vagy annak hiányában - a 

tagintézmény-vezető, az osztályfőnök, az órát tartó pedagógus engedélyével hagyhatja el az 

iskola területét.  

A balesetek megelőzése érdekében saját és társai testi épségére minden tanuló köteles ügyelni. 

A folyosókon, lépcsőkön, tantermekben rohangálni, csúszkálni, ablakon kihajolni 

balesetveszélyes és tilos. 

A durvaság, a verekedés megengedhetetlen viselkedési forma. 

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

a Ptk. szabályai szerint kell a felelősséget viselnie. 

  

16.1 Tűz- és balesetvédelem 
 

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

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

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

fejlettségi szintjüknek megfelelően ismerteti az osztályfőnök. Az ismertetés ténye az e- 

naplóban, az első osztályfőnöki óra anyagaként kerül dokumentálásra. A tanulók aláírásukkal 

1. osztályos tanulók esetében a szülők – igazolják, hogy az előírásokat megismerték, azokat 

tudomásul vették. 

Technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika tantárgyak esetén a pedagógus köteles 

az első órán a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és 

azok megelőzési módjáról. A balesetveszélyes tárgyak (olló, kés, körző…) csak a szaktanár 
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által megengedett időben és módon használható. 

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

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

való jogában sérti vagy az egészségre, a testi épségre nézve veszélyt hordoz magában. A 

pedagógus ezeket elveheti és az iskola titkárságán elhelyezi, majd az iskola haladéktalanul 

értesíti a tanuló szülőjét/gondviselőjét, hogy az elvett tárgyat hol és mikor veheti át. 

Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott engedélyével 

és felügyeletével használhatnak. 

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

Minden tanévben részt vesznek diákjaink tűzvédelmi riadó gyakorlatában.  

Az épületben történő dohányzás vagy tűzgyújtó eszköz alkalmazása a riasztórendszer 

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

az esetben a kiskorú tanuló szülőjét/gondviselőjét kártérítési felelősség terheli. 

 

16.2 Teendők baleset esetén 
 

A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. A sérültet megfelelő 

ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben mentőt kell hívni. A sérülés körülményeiről, a 

sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása esetén más érintett pedagógusnak a 

szülőt és a tagintézmény-vezetőt (intézményvezetőt) tájékoztatni kell. 

A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

 

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

      megszervezésükkel kapcsolatos eljárás 
 

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

védőnők segítségével történik az SZMSZ-ben leírtak alapján. 

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

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

megszervezése különböző korcsoportok számára. 

A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

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

A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes fogászati 

rendelőben évente, szorgalmi időben történik. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint 

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

A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat gyógytestnevelés 

foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező. 
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18. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetősége 
 

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

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

fejlesztő pedagógus is bekapcsolódik a problémák megoldásába. 

Kapcsolatot tart a gyermekek védelme érdekében a különféle szervezetekkel (Pedagógiai 

Program szerint). 

Elérhetősége: napközben 8:00 és 14:00 óra között a 402-027-es telefonszámon vagy a 

szechenyi3@t-online.hu e-mail címen. 

 

19. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán 

     kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

 

Az iskolánkba járó tanítványainktól elvárjuk, hogy:  

 betartsák az iskolai házirendbe foglalt szabályokat, 

 tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok, felnőttek, tanulótársaik 

emberi méltóságát, 

 ne használjanak sértő beszédet senkivel szemben, ne verekedjenek,  

 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, legyenek a felnőttekkel 

és tanulótársaikkal szemben tisztelettudók, előzékenyek,  

 köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően 

 tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,  

 fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, magatartásukkal 

ne zavarják társaikat a tanulásban, a pedagógust az óra tartásában 

 az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el,  

 távolmaradásukat a házirend előírásai szerint igazolják,  

 ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek, óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit. 

 

A tanulóknak az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken tilos az energiaital, az 

alkoholmentes sör, a dohányáru, a szeszes ital és a kábítószer birtoklása és/vagy fogyasztása és 

bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, hántolatlan mag, kártya, 

gyúlékony vegyszer, robbanószerek bevitele. A tilalmak megszegése elmarasztalást 

(fegyelmező intézkedést, súlyos kötelezettségszegés esetén fegyelmi büntetést) von maga után. 

 

A tanuló életkorának megfelelően öltözzön, kerülje a kirívó ruhák viseletét, a rúzs, a 

körömlakk, a hajfesték használatát.  

    

Az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken a tanuló köteles ünnepi öltözetben megjelenni 

(lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz; fiúknak: sötét nadrág, fehér ing).  

 

mailto:szechenyi3@t-online.hu
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Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is az osztályfőnök útmutatása alapján  

 kulturáltan viselkedjen,  

 a megbeszélt szabályokat tartsa be, ezek megszegésekor a tanuló kizárható a programból 

és/vagy fegyelmező intézkedésben részesül.  

 utcán, közlekedési járműveken, nyilvános helyen (múzeum, színház, stb.) ne étkezzen, 

ne szemeteljen, ne hangoskodjon, alkalomhoz illő öltözetben jelenjen meg. 

Az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken az intézmény nevéhez, jó hírnevéhez méltóan 

viselkedjenek. 

 

20. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb   

      foglalkozáson való használatának szabályai 

 

Mobiltelefont az intézménybe csak saját felelősségre hozhat a tanuló. Az iskolába lépéskor 

köteles az „okos eszközt” (mobiltelefon, tablet) és bármilyen más, a tanítás-tanulás 

megzavarására alkalmas eszközt kikapcsolva, elnémítva a táskájába eltenni. Iskolai időben a 

mobiltelefonok használata tilos. 

Az „okos eszköz” tanítási órán csak a szaktanár engedélyével, tanulási céllal kapcsolható be, 

amit a feladat elvégzése után a szaktanár kérésére a diák köteles kikapcsolni. Tanórán a tanuló 

nem folytathat a tanulást akadályozó illetve a tanár munkáját zavaró tevékenységet. Tanórán 

kívül szükség esetén csak pedagógus engedélyével vagy az iskolából való távozásakor szabad 

bekapcsolni.  

Ha a tiltás ellenére a tanuló ezen eszköze bekapcsolt állapotban van tanítási órán vagy óraközi 

szünetben, akkor azt a pedagógus elveszi és az iskola titkárságán elhelyezi. Az iskola 

haladéktalanul értesíti a tanuló szülőjét/gondviselőjét, hogy az elvett tárgyat hol veheti át. Ez a 

szabályozás az iskolában szervezett rendezvényekre is érvényes.  

Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják. 

Amennyiben a tanuló engedély nélkül használja a telefonját, a pedagógus elveszi, értesíti a 

szülőt. A telefont minden egyes esetben csak a szülő veheti át. Ha a tanuló harmadik 

alkalommal is engedély nélkül használja telefonját, a pedagógus elveszi és írásbeli szaktanári 

figyelmeztetésben részesíti. 

 

21. Pedagógus vagy alkalmazott ellen irányuló közösségellenes vagy azzal fenyegető   

      cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei  

  

A tanuló az iskola pedagógusa vagy alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt 

követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha a közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes 

magatartást tanúsít. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal 

történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést 

haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá 

tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.  
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Ha a közösségellenes magatartás vagy a fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek, akkor a tagintézmény-vezető a cselekményről szóló tudomásszerzéstől 

számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló 

szüleit.  

A vizsgálat lefolytatása: 

 három fős bizottság létrehozása, melyet a tagintézmény-vezető vezet.  

A vizsgálat tárgya: 

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

történő fenyegetést.  

 a bizottság megállapítja, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi 

eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.   

 figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka 

nyugodt folytatását.  

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

a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény 

elítélő motivációját kell szolgálniuk. 
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INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2020/2021. TANÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

Eljárásrend tanulók részére 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, lázmentes, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. A szülő felelőssége, hogy a beteg tanuló ne menjen iskolába. Az oktatásban és 

nevelésben csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.  

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak, 

akinek a fertőzésre utaló tünetei vannak: 

- köhögés, nehézlégzés, légszomj 

- láz, hidegrázás 

- torokfájdalom, izomfájdalom 

- újonnan kialakult ízérzés vagy szaglászavar 

- émelygés, hányás és/vagy hasmenés 

Az a tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a 

kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági 

házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó 

határozatot szükséges bemutatni. 

Iskolába érkezés 

A 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében 2020. október 1-jétől kötelező a tanulók 

testhőmérsékletének mérése érkezéskor. A tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az 

érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 °C-ot. Ha a tanuló testhőmérséklete 

az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a tanulóktól el kell különíteni 

és erről a szülőt/törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.   

Az iskola negyed nyolctól van nyitva, csak indokolt esetben tartunk ügyeletet 7 órától. Érkezés 

az iskolába: reggel negyed 8-tól 

 alsó tagozatos gyerekek a főbejáraton, 

 felső tagozatos tanulók a belső udvar felől az ebédlő melletti bejáraton lépnek az 

épületbe. 
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Mindkét bejáratnál (mérési pontnál) a nevelő-oktató munkát segítő ill. a tagintézmény-vezető 

által kijelölt személy végzi a testhőmérséklet-mérést. Az ügyeletes pedagógus felügyeli a 

csoportosulás, torlódás elkerülését (1,5 m betartása, útbaigazítás, információval ellátás).  

A bejáratnál elhelyezett vírusölő kézfertőtlenítő használata kötelező minden iskolába lépő 

személynek. Tanulók esetében javasolt a szappanos kézmosás az iskolába érkezéskor, 

étkezések előtt és után. A mosdókban, az osztálytermekben kézfertőtlenítő, kéztörlésre 

papírtörlő kerül kihelyezésre. 

Iskolából távozás 

Felső tagozatos tanulók óra után az ebédlő melletti bejáraton hagyják el az épületet. 

Kérjük a szülőket, hogy a tanítási órák, foglalkozások után délután gyermekükre az iskola 

parkjában várakozzanak és együtt haladéktalanul hagyják el az iskola területét az alábbi 

időpontokban:  

1.d-1.e:15:45 óra 2.d: 15:50 óra  3.d-4.d: 16:00 óra 

16:00 – 17:00 óra között ügyeletet tartunk. Az aznap ügyeletet ellátó pedagógus a tantermében 

fogja a gyermek felügyeletét ellátni 17 óráig. A tanterem ablakain elhelyezett kiírás segíti a 

tájékozódást. Amennyiben a szülő a megadott időpontnál hamarabb kívánja gyermekét elvinni 

az iskolából, a tanuló tantermének ablakán kopogtatással jelzi szándékát. A tanulót a parkban 

várja a szülő és az épületet a lehető leghamarabb hagyják el. 

Kérjük, hogy felesleges kopogással ne zavarják a foglalkozást! 

Étkezés 

Az ebédlőben a csoportosulás megelőzése érdekében az osztályok kötelesek betartani a 

kialakított rendet, a 1,5 méteres távolságot. Tízórai és ebéd előtt az ebédlőben, uzsonna előtt a 

mosdóban a gyermekek alaposan, szappannal kezet mosnak. 

Tízóraizás rendje: 

1. szünet 08:40 – 09:00  1.d, 1.e osztály saját tantermében  

2.d és 3.d osztályok az ebédlőben     Felelősök: osztálytanítók 

A tízórait az első osztályos tanulók az osztályteremben fogyasztják el. Kiszolgálásukban a 

konyhai dolgozók segítenek. Étkezés után a takarítónő a tantermekben elvégzi a fertőtlenítő 

takarítást.  

2. szünet 09:40 – 10:00  4.d + felsőbb évfolyamok tanulói 

Felelősök: osztálytanítók, felsős ügyeletes 

Tízórainál és ebédnél az osztályok tanulói a számukra kijelölt, megterített asztalokhoz ülnek le. 

Az uzsonna minden osztály tantermében kerül elfogyasztásra. 
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Ebédeltetés rendje 

Az ebédlőben is kötelező a távolságtartás, a szappanos kézmosás. Az ebédeltetés 11:40-től 

kezdődik az osztálytanító felügyeletével. Az osztályok kötelesek betartani a kialakított 

ebédeltetési rendet.  

Negyedik óra (11:40 óra) után az 1-2. osztályosok ebédelnek. A többi osztály tanulói napi 

órarendjükhöz igazodva csak az utolsó órájuk befejeztével mehetnek ebédelni. Azok a tanulók, 

akiknek 7 vagy több órája van, a 6. óra utáni szünetben étkezhetnek. Az ebédeltetési időpontok 

az ebédlő konyhai személyzetével egyeztetésre került. 

Szünetek rendje 

Ügyeletes pedagógus negyed nyolctól tartózkodik az iskolában. Szünetekben az alsó 

tagozatosok a folyosón, a felsősök a tantermeikben tartózkodhatnak pedagógus felügyelete 

mellett. 

Belső udvar ügyeleti rendje: Az ügyeleti beosztásnak megfelelően. 

Park ügyeleti rendje: A felső évfolyam tanulói minden szünetben az ügyeletes pedagógus 

felügyeletével tartózkodnak itt. 

Rossz idő esetén a tanulók a tantermekben, a folyosókon tölthetik a szünetet. Szünetekben a 

közösségi tereken (folyosó, aula, mosdó) a tanulók és pedagógusok szájat és orrot eltakaró 

maszkot viselnek. A tanítási óránkon a maszk viselése lehetséges, nem kötelező. A 

tantermekben folyamatos a szellőztetés órákon és szünetben. 

A testnevelés órák jó idő esetén a belső udvaron vagy külső helyszínen (pl. kondipark) kerülnek 

megtartásra, eső esetén a tornateremben. Az öltözőkben a csoportosulás elkerülése érdekében 

a tanulók kisebb csoportokban öltöznek.  A délutáni nem tanórai iskolai sportfoglalkozások, 

sportkörök megtartása átmenetileg felfüggesztésre kerül. 

A nevelőtestület által elfogadott csengetési rend: 

1. óra  08:00 – 08:45 

2. óra  09:00 – 09:45 

3. óra  10:00 – 10:45 

4. óra  10:55 – 11:40 

5. óra  11:50 – 12:35 

6. óra  12:45 – 13:30 

7. óra  13:35 – 14:20 

8. óra  14:25 – 15:10 

9. óra  15:15 – 16:00 
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Az alsó tagozatos tanulók saját tantermükben tartózkodnak a nap folyamán. A tantermek 

megfelelő szellőztetése, a felületek fertőtlenítése érdekében a tanítási órák 40 percesek, melyek 

jelzőcsengőkor véget érnek. Így 5 perccel hosszabbodik a szünet.  

A reggeli sorakozó elmarad. A diákok az őket érintő fontos információkat, egyéb tudnivalókat 

iskolarádión keresztül hallgatják meg. 

Eljárásrend szülők részére 

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja. A szülő felelőssége, hogy a beteg tanuló ne menjen iskolába. 

A kisiskoláskorú gyerekek szülei gyermeküket csak a bejárati ajtóig kísérhetik el. Reggel és 

napközben nem tartózkodhat szülő az intézményben. Kivételt képeznek indokolt esetben a 

tagintézmény-vezetővel telefonon (54 402 027) előre egyeztetett esetek, ha a szülő 

- beteg gyermekéért jön, 

- iskolai ügyet intéz. 

Ilyenkor is kötelező  a kézfertőtlenítő és a maszk használata. Akinek az iskolába lépése 

elkerülhetetlen, erről nyilvántartó lapot kell kitöltenie az iskolatitkári irodában. 

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

van. Köteles megadni telefonszámát, amelyen napközben a gyermek betegsége esetén 

értesíthető. Telefonhívás után haladéktalanul haza kell vinnie gyermekét.  

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul az iskolatitkári iroda melletti helyiségben elkülönítésre kerülnek. 

Tanuló esetében felnőtt felügyelete biztosított, aki szájmaszkot és védőkesztyűt visel.  

Az iskola értesíti az iskolaorvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, akinek feltétlenül fel kell hívnia telefonon a 

házi gyermekorvost. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjon el.  A házi 

gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan 

nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális 

eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.   

Az intézményvezető értesíti a járási kormányhivatal vezetőjét, a népegészségügyi osztályán a 

tisztifőorvost, és rendkívüli jelentést küld minden esetben a tankerületi igazgató részére. 

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet 

miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a 

szükséges intézkedéseket meg kell tennie. A betegség gyanújával érintett személy távozása után 

a helyiséget teljes körűen fertőtleníteni kell. 

Amennyiben az intézményben COVID-19 fertőzés ténye igazolódik, arról a Megyei 

Kormányhivatalt, valamint a tankerületet haladéktalanul tájékoztatni kell. A gyermek, a tanuló 

távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 
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működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.  

A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, illetve a hatósági karantén 

határozatának megfelelően. Az orvosi igazolást az intézmény elfogadja, azt saját hatáskörben 

nem bírálja felül. A szülő csak a házirendben szabályozott napokra adhat szülői igazolást! 

Igazolt a hiányzás, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakra. 

Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.  

Ha a tanuló hiányzása (betegség, karantén miatt) eléri az 51.§ (7) bekezdésében rögzített 

mértéket, nevelőtestületi döntéssel osztályozó vizsgára kell bocsátani. Ha az iskola 

megszervezte a digitális oktatást és a tanuló értékelése lehetséges, osztályozó vizsga nélkül is 

osztályozható, és tovább engedhető. 

Szülők további tájékoztatása online formában történik.  
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HÁZIREND A DIGITÁLIS OKTATÁSRÓL 

Bevezetés 

A kialakult járványügyi helyzetben jelenleg hagyományos módon, nappali munkarend szerint 

folyik a nevelés-oktatás. A tantermen kívüli digitális munkarendre való átállást kizárólag az 

Operatív Törzs, illetve a Kormány rendelheti el a járványügyi helyzetnek megfelelően. Ennek 

elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. Amennyiben a 

koronavírus elleni védekezésképpen részleges iskolabezárásra kerül sor, a digitális 

munkarendre történő átállás során szükség szerint a tantárgyfelosztás és az órarend fenntartói 

engedéllyel módosításra kerül az új munkarendnek megfelelően. 

A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése, 

a pedagógusok és a tanulók online vagy személyes találkozást nem igénylő módon – elsősorban 

digitális eszközök alkalmazásával – történik. Alapvető érdek, hogy ebben a helyzetben az 

iskolai kommunikáció, a digitális tanulástámogatás átlátható, könnyen kezelhető legyen.  

A digitális iskolai házirend célja 

 A digitális iskolai házirend a meglévő házirend kiegészítéseként a digitális oktatás 

működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja. 

 A digitális felületek pedagógus, tanuló és szülő számára egyaránt átlátható, biztonságos, 

hatékony eszközei legyenek az oktatásnak. 

 A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség 

növelését szolgálják az online térben is. 

 

A digitális iskolai házirend hatálya 

A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a 

digitális munkarend idejére, akik számára tantermen kívüli, digitális oktatást rendeltek el. 

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

képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások 

- asztali számítógép/laptop  

- internetelérés  

- iskola által biztosított tanulói, szülői e-mail cím 

- további alkalmazások használata is lehetséges (redmenta, learningapps, youtube), melyek 

eléréséről és használatáról a pedagógus köteles tájékoztatni a tanulókat és a szülőket 
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A digitális munkarend szabályai 

Előzetes feladatként a pedagógusok 

- felmérik, hogy rendelkezik-e a tanuló a megfelelő informatikai eszközzel, online 

kapcsolattartási formával. 

- kialakítják az osztályok, a tanulócsoportok, a szülők részére a megfelelő hozzáférési, 

jogosultsági szinteket. 

Egységes rendszert használnak a pedagógusok:  

KRÉTA információs felületén - házi feladat, az értékelés, az osztályzatok beírása 

Felső tagozaton: 

Classroom – minden információhoz ezen keresztül jut a tanuló, itt történik a feladatok kiadása, 

visszaküldése   

Classroom, Redmenta – számonkérés 

Alsó tagozaton: 

Facebook, Messenger, E-mail – feladatok kiadása, visszaküldése 

A digitális oktatás idejére napirend kerül kialakításra, mely lehetővé teszi a pedagógusok, a 

tanulók, a szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat hatékonyságát. A digitális 

tanulási idő felső tagozaton 8.00-tól 13.35-ig tart. A feladatok kiadása aznap, az órarendben 

szereplő tanóra idejében történik, amikor a diáknak a szaktanárral a nappali munkarendű 

tanítási órája lenne. Alsó tagozaton osztályonként a többségi szülői igényekhez igazított 

napirend szerint történik a feladatok kiadása. 

 

Az adott osztály érettségi és önálló tanulási szintjéhez igazodva az online órákat és az önállóan 

végezhető tevékenységeket (pl. projektmunkák elkészítése) vegyesen, a helyes arányokat 

megtartva alkalmazhatja a pedagógus. Az online tanórák valós időben, órarend szerint 

történnek, melyeken a diák köteles részt venni. A hiányzásokat a pedagógus a KRÉTA felületén 

a nappali munkarendben előírt módon vezeti. 

A kiadott otthoni feladatok elvégzésének időigénye nem lehet több annál, ami a hagyományos 

jelenléti oktatásban pedagógiailag hasznos és indokolt. Hétvégén, késő este és pihenőidőben 

nem adható feladat a tanulóknak.  

A tanuló kötelessége a digitális munkarend idején 

 A tanulók digitális munkarend esetén is kötelesek rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással, képességeiknek megfelelően tanulmányi kötelezettségeiknek eleget 

tenni. Tiszteletben kell tartaniuk tanulótársaik, tanáraik és az iskola dolgozóinak emberi 

méltóságát, személyiségi jogait.  
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 A digitális felületet nem használja magánjellegű célra, levelezésre még csoporton belül 

sem. 

 Napi szinten köteles belépni a KRÉTA és a GOOGLE CLASSROOM felületére, a saját 

osztályába, jelezni feladatot kiadó pedagógusnak, hogy megkapta azt.  

 A napi órarendi óráknak, a csengetési rendnek megfelelően köteles aznapi feladatait 

elvégezni.  

 Köteles a pedagógusok által megadott tananyagrészeket feldolgozni, a beadandó 

feladatokat elvégezni a szaktanár által megadott határidőn belül. A határidőt minden 

tanulónak be kell tartania. 

 Köteles a pedagógusok visszajelzését, értékelését megtekinteni. 

 Online tanórán részt vesz. 

 A tanuló a tartott óráról hang- és képanyagot nem készíthet.  

 A digitális oktatásban való részvétel során is az iskola hírnevéhez méltóan viselkedjen! 

 

A tanuló joga a digitális munkarend idején 

 Minden tanulónak joga, hogy a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális oktatás 

formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon. 

 Szervezett formában kérdéseket tehet fel a tanuló úgy, hogy mások tanuláshoz, ill. 

munkához való jogát, emberi méltóságát ne sértse.  

 A diáknak joga van a napi tanulási idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási 

szünetek idejére szóló pihenéshez. Ezeken a napokon nincs oktatási és kommunikációs 

lehetőség.  

 A tanuló joga, hogy amennyiben nem áll rendelkezésére otthon számítógép vagy 

internetkapcsolat, használhatja az iskolai informatikai eszközöket, tanulhat vagy 

elkészítheti tananyagait. Ebben esetben az osztályfőnök a szaktanárral időbeosztást 

készít számára, hogy egyszerre minél kevesebben tartózkodjanak az iskolában. 

 A különleges helyzetre való tekintettel az iskola a lehetőségeihez mérten informatikai 

eszközt biztosíthat a tanuló részére. Az eszköz átvételéről a szülő köteles átadás-átvételi 

elismervényt aláírni, melyben igazolja, hogy az eszközt hiánytalanul és működőképesen 

átvette, a különleges helyzet megszűnése után visszaszolgáltatja. Az eszközben 

bekövetkezett sérülésért vagy az eszköz elvesztéséért felelősséget vállal. Ha 

meghibásodást tapasztal, azt mielőbb jelezni köteles az iskola titkárságán.  

 

Számonkérés, ellenőrzés, értékelés 

 A számonkérések módjáról (témazáró, témaközi, röpdolgozat) és időpontjáról az iskolai 

házirendben meghatározottak szerint tájékoztatja a pedagógus a tanulókat a KRÉTA 

rendszeren keresztül. 

 A pedagógusok a folyamatosan ellenőrzik, értékelik a tanulók által elkészített 

feladatokat, kijavított munkákat szövegesen és/vagy osztályzattal értékelik. A tantárgyi 
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értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA-napló; tanulónak/szülőnek 

nyomon kell követnie az elektronikus naplót.  

 Ha a tanuló nem adja be a feladatokat a kijelölt határidőig a pedagógus jelez az 

osztályfőnöknek, és a szülőnek a Kréta e-naplóban. Ha a tanuló több alkalommal nem 

készíti el a beadandó feladatát, az osztályfőnök jelez a tagintézmény-vezetőnek, aki 

írásban felszólítja a tanulót tanulmányi kötelességeinek teljesítésére. 

 Amennyiben a tanuló rajta kívülálló okok miatt nem készül el az adott feladattal a kiírt 

határidőig (pl.betegség miatt), mindenképpen jelezze az osztályfőnöknek vagy a 

szaktanárnak. Ebben az esetben lehetőséget kap az elmaradt feladatok pótlásra.  
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A HÁZIREND ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája Házirendjét a 

tagiskola nevelőtestülete 2020. év november hó 16. napján elfogadta.  

Kelt: Berettyóújfalu, 2020. november 16. 

…………………………………  

            Mészárosné Kovács Ildikó  

                tagintézmény-vezető 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája Házirendjét a 

szülői munkaközösség 2020. év november hó 13. napján véleményezte.  

Kelt: Berettyóújfalu, 2020. november 13. 

…………………………………  

         Nagy Ida 

 szülői munkaközösség elnöke 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája Házirendjét a 

diákönkormányzat 2020. év november hó 12. napján véleményezte.  

Kelt: Berettyóújfalu, 2020. november 12.  

…………………………………… 

       diákönkormányzat elnöke 
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK 

 

 

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskola Házirendje a 

hatályos törvényi szabályozásokhoz képest plusz forrást nem tartalmaz. A fenntartóra 

többletkötelezettség nem hárul. 

Berettyóújfalu, 2020. november 16. 

 

       …………………………………………… 

        Mészárosné Kovács Ildikó 

            tagintézmény-vezető 

 

 

Berettyóújfalu, 2021. ……………   …………………………………………… 

         Majosi Pálma 

               tankerületi igazgató 


