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Bevezető 

Jelen házirend a Széchenyi Sándor Általános Iskola és Kajdacsi Tagintézményének házirendje. 

Rögzíti a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az iskolai munkarendre, a tanórai és a tanórán 

kívüli foglalkozások rendjére vonatkozó szabályokat.. Betartása és betartatása iskolánk minden 

tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! 

Ezen házirend: 

 a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXXIX. törvény;  

 Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 

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

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM 

rendelet; 

 a tankönyvpiac rendjéről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény; 

 továbbá az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

A házirend nyilvánossága, módosítása  

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az intézmény 

alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a 

Házirend szövegét, és megismertetni őket azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és 

kötelességekkel foglalkoznak. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév első szülői 

értekezletén az osztályfőnököknek meg kell beszélniük a szülőkkel. 

A házirendet, illetve annak kivonatát az iskolába történő beiratkozáskor a szülővel ismertetni kell. 

A házirend módosítását minden - a dokumentum által - érintett személy kezdeményezheti 

Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirend előírásairól a szülőket szülői értekezleten 

tájékoztatni kell.  

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától (tagintézmény-vezetőjétől), 

az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az intézmény irattárában; 

 az iskola, tagiskola igazgatói irodájában 

 az iskola tanári szobájában 

 minden tanteremben (a kivonata). 

Intézményi adatok: 

Neve: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola 

Székhelye: 7044 Nagydorog Kossuth L. utca 67. 

Telephelye: 7044 Nagydorog Kossuth L. utca 70. 

Telefonszám: 75/532-004 

Tagintézménye:  

Neve: Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola – Kajdacsi Általános Iskolája 

Címe: 7051 Kajdacs Arany János utca 173. 

Telefonszám: 75/351-121 
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Jogok, kötelességek 

Tanulók jogai: 

 képességeinek, adottságainak, érdeklődésének megfelelő oktatásban részesüljön, abban 

aktívan részt vegyen  

 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára. 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

 az iskola létesítményeit (tornaterem, ebédlő, számítástechnika terem, tanterem) nevelő 

felügyeletével használja 

 szándékának megfelelően  hit- és erkölcstanoktatásban vagy erkölcstanoktatásban részesüljön,  

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön,  

 érdeklődésének megfelelő szakköri, sportköri foglalkozáson részt vegyen 

 térítésmentesen vegye igénybe az iskola könyvtárát a nyitvatartási idő alatt 

 iskolai tanulmányi- és sportversenyeken, rendezvényeken részt vegyen, a felkészítéséhez 

szaktanári segítséget kapjon 

 az osztálynaplóba bekerülő értékelésről, érdemjegyekről, bejegyzésekről (késés, mulasztás) 

folyamatosan értesüljön 

 egy napon legfeljebb 2 témazáró, összesen 3 írásbeli számonkérést írjon, 

 a „nagydolgozatok” témájáról és időpontjáról 5 munkanappal hamarabb értesüljön 

 kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja 

 problémás ügyeiben a szaktanárát, az osztályfőnökét, az iskola vezetését felkeresse 

 tanulmányi, közösségi munkájáért jutalmat, és elismerést kaphasson 

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen, és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos 

nagyobb közösséget érintő kérdésekben, s ezekre érdemi válasz kapjon 

 működtesse diákönkormányzatát, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérhesse 

 továbbtanulását megelőzően az osztályfőnök engedélyével, felnőtt kísérettel 3 középiskolát 

meglátogathasson tanítási időben 

 Az iskola 1. évfolyamára, valamint a felsőbb osztályokra a nyári szünetben beiratkozott 

tanulók a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 46. § (3-6) pontjaiban 

meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. 

Tanulók kötelessége: 

 az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát 

és jogait tiszteletben tartsa, tanuláshoz, művelődéshez való jogukat ne sértse 

 tartsa tiszteletben azt a tényt, hogy társainak joga van a tudás nyugodt körülmények között 

történő elsajátításához 

 tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el 

 vegyen részt a kötelező és a választott foglalkozásokon.  

 betartsa az általános együttélési szabályokat, és ne önbíráskodjon 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon 

 a tanórára a napi felszereléssel jelenjen meg, a tanszerek hiánya beszámít a szorgalmi jegybe 

 a felszerelés hiánya nem mentesít a számonkérés alól 

 az ellenőrző könyvet, tájékoztató füzetet köteles minden nap az iskolába elhozni.  

 köteles a kapott jegyet aláíratni a szaktanárral, és szüleivel is 

 védje saját és társai, illetve az iskola taneszközeit, az épületet, a berendezési tárgyakat, udvari 

felszereléseket.  

 saját környezetének a rendben tartásában aktívan vegyen részt.  
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 az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő 

öltözékben jelenjen meg, ne keltsen megütközést 

 iskolai ünnepélyen megfelelő öltözékben jelenjen meg (sötét nadrág, - szoknya; fehér ing, - 

blúz, jelvény) 

 az okozott kárt jelentse, a fegyelmezetlenségből vagy gondatlanságból okozott kárt meg kell 

térítenie, a fegyelmezetlenség miatti károkozás fegyelmi fokozatot von maga után 

 észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a balesetet 

 szót kell fogadnia az ügyeletes tanulónak 

 tilos az iskolába behozni minden olyan eszközt, amely nem a tanórai munkához szükséges és 

balesetveszélyes (audio-vizuális eszközök, szúró- vagy vágóeszközök, egyéb erőszakos 

cselekményre alkalmas eszköz), a tilalmat megszegő tanuló ellen eljárás indul 

Az iskola munkarendje 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanév elején.  

Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok időbeni 

elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az 

osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten. 

 Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 7 órától 18 óráig tart nyitva.  

 Az iskolai szervezet foglalkozások általában 16 óráig tartanak. Az ügyeletnek 17 órakor van 

vége, utána csak egyéb rendezvények, takarítás miatt tartunk nyitva). 

 Az iskolát szombaton, vasárnap, és egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által 

engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. 

 A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt eseti 

kérelem alapján. 

 A tanulók úgy érkezzenek az osztályba, hogy becsengetésre készen álljanak a tanulásra. 

 A napi munkarendet az órarend, és a csengetési rend határozza meg.  

 Az iskolában a csengetési rend az alábbi: (1.- 8. évfolyam) 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 8.00 8.45 

2. 8.55 9.40 

3. 9.50 10.35 

4. 10.45 11.30 

5. 11.35 12.20 

6. 12.25 13.10 

 

 A rend, a pontosság, a megbízhatóság fontos az iskolában. Ezért a 800 óra után érkezőket 

későknek kell tekintenünk. A késést az osztálynaplóban a tanár köteles bejegyezni és „K” 

betűvel. A nevelők bölcsen, de kellő szigorral mérlegelik a késés indokát, mert sok esetben 

távol lakó gyermekekről van szó. A késésről az igazolást az osztályfőnöknek kell átadni. 
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Általános működési szabályok 

Elvárások: 

 Tanítás alatt az iskolát csak az osztályfőnök, ügyeletes tanár engedélyével, szükség esetén 

felügyelettel hagyhatják el a tanulók. 

 A tanítás, illetve az órák elején felállással köszönünk, a hetes jelentésével kezdődik a munka.  

 az iskolába hozott értékekért, amelyek nem a tanuláshoz szükségesek, a tanuló a felelős 

 Tanulóink tájékoztató füzettel rendelkeznek. Ezeket minden nap magukkal kell hozni. Az 

iskola bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. 48 órán belül alá kell 

írni, de lehetőség szerint minden nap, hogy az információk gyorsan eljussanak a kellő helyre.  

 a tanítási óra alatt bekapcsolva felejtett mobiltelefont, audio-vizuális eszközöket, a nevelő a 

tanári asztalra kéri és óra végén visszaadja 

Testnevelés órán: 

 a tornaterem öltözőibe ételt, italt bevinni tilos. 

 a tanulók az óra kezdete előtt 5 perccel érkezzenek az öltözőbe. A testnevelés órára várakozó 

tanulók átöltözés után a számukra kijelölt tornaterem előtt várakozzanak. 

 kötelező felszerelés: 

o fehér póló, 

o sötét színű sportnadrág (fekete vagy sötétkék), 

o fehér zokni, 

o tiszta torna- vagy edzőcipő. 

 a felszerelést minden hét végén haza kell vinni kimosni. 

 balesetvédelmi szempontok miatt tilos az órán a nyaklánc, óra, gyűrű, karkötő, nagy lógó 

fülbevaló viselete, valamint a rágógumizás. 

 a felmentett tanulók a felmentésük indoklása után a tornateremben kötelesek tartózkodni. 

Óraközi szünetekben: 

 az óraközi szünetekben a tanulók az udvaron vagy rossz idő esetén, a kijelölt folyosókon 

tartózkodhatnak 

 a diákügyeletesek segítik az ügyeletes tanárok munkáját 

 az udvari szünet mindenki számára kötelező, ha nem hetes, ha nem ügyeletes, ha nem 

tízóraizik 

 mások testi épségét nem veszélyeztethetik 

 tízórai ideje 

o alsó tagozaton, 4., 5. és 6. osztályban  8.45 – 8.55 

o 7. és 8. osztályban 9.40 – 9.50 az ebédlőben 

 A hetesek egy héten át ügyelnek, feladataik a következők: 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit: tiszta tábla, kréta, kulturált környezet, szellőztetés. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel megkeresi a 

hetes a szaktanárt, illetve jelzi az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló. 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 A hetesek tevékenysége magatartási értékelésük fontos szempontja. A heteseket munkájuk 

teljesítésében mindenki köteles segíteni.  
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Tanítás után: 

 az utolsó tanítási óra után a tanulószobások, a vidéki tanulók a számukra kijelölt terembe 

indulnak 

 a hazainduló tanulók az utolsó óra után elhagyják az iskola területét 

 menzások csak az utolsó tanítási órájuk után ebédelhetnek az ebédeltető pedagógus felügyelete 

mellett 

 az utolsó tanítási óra után, a délutáni iskolai foglalkozásra várók a foglalkozás megkezdése 

előtt 10 perccel érkezzenek a szabadidős foglakozásra kijelölt teremben, vagy az udvaron 

tartózkodhatnak 

 az iskola épületében tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat 

A diákok viselkedésére vonatkozó elvárások: 

 a közösségi életben meg kell tartani kulturált viselkedés szabályait 

 a véleményt megfelelő hangnemben kell elmondani 

 kötelesség a kulturált ebédlői viselkedés 

 kötelesség az iskola bútorzatának, és értékeinek megóvása 

 az iskolában tilos a rágógumizás, a napraforgó, tökmag fogyasztása 

 tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása  

 A tettenérés következménye: A tanuló szüleinek értesítése. 

A Kajdacsi Tagintézmény munkarendje 

A tanítás heti rendjét órarend rögzíti. Iskolánkban az első óra 800-kor kezdődik. Az iskola épülete 

szorgalmi időben 730-tól 1600 óráig van nyitva. Rendkívüli esetekben az intézmény vezetője hosszabb 

nyitvatartást is engedélyezhet. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola a 

nyitvatartási idő teljes terjedelmében biztosítja.  

A tanulók kötelesek az első tanítási óra kezdete előtt legalább 5 perccel megérkezni.  

A tanítási órák 45 percesek. 

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

tanóra ideje óraközi szünet ideje 

1. 800 - 845 845 – 850 

2. 850 – 935 935 – 950 

3. 950 – 1035 1035 – 1050 

4. 1050 – 1135 1135 – 1140 

5. 1140 – 1225 1225 – 1230 

6. 1230 – 1315 1315 – 1320 

7. 1320 – 1405 1405 – 1415 

8. 1415 - 1500 1500 – 1515 

9. 1515 – 1600  

Rendkívüli esetben rövidített órák rendje: 

tanóra ideje óraközi szünet ideje 

1. 800 – 835 835 – 840 

2. 840 – 915 915 – 930 

3. 930 – 1005 1005 – 1020 

4. 1020 – 1055 1055 – 1100 

5. 1100 – 1135 1135 - 1140 

6. 1140 - 1215  
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Általános szabályok, rendelkezések 

Az óraközi szünet tanítási célra nem vehető igénybe. Az ügyeletes tanárok döntik el, hogy a szünetet 

lehet-e az udvaron tölteni. 

Az alsó tagozatosok a 2. szünetben, a felső tagozatosok a 3. szünetben tízóraiznak nevelői vagy 

pedagógiai asszisztensi felügyelet mellett. 

Tanítás után az iskola területét a tanulóknak el kell hagyniuk. Ha délutáni foglalkozás miatt 

várakozniuk kell, úgy előzetes egyeztetés alapján csatlakoznak a napközisekhez. 

Az ebédlőben mindenki az erre kijelölt felügyelő tanár vagy pedagógiai asszisztens jelenlétében 

étkezhet. Az ebédeltetés rendjéről a tantestület dönt az órarend függvényében. Az ebédlőben csak 

étkezés céljából lehet tartózkodni, az étkezés befejeztével azt el kell hagyni. 

A napközis tanulók délutáni tanulási ideje 1400-kor kezdődik. A tanulási idő megkezdése előtt 

legalább 30 perc szabadidőt biztosítunk a gyermekeknek.  

Az iskola területét a tanítás, illetve a napközi időtartama alatt a tanulók csak nevelői engedéllyel 

hagyhatják el. 

Sérülés, rosszullét, betegség esetén a tanuló felügyeletét ellátó tanár a gondviselővel egyeztetve 

engedheti el a tanulót. 

Tűz esetén, a menekülési rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév 

elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 

Az iskolai és iskolán kívül szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök utasításai 

alapján kell részt venniük. 

A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.  

Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben a tagintézmény-vezető dönt, az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva 

A tanítási időn, illetve a napközis időn kívül a következő foglalkozások, rendezvények időtartamára 

tartózkodhatnak a tanulók az iskola épületében felnőtt felügyeletével, felelősségével: szakkörök, 

fejlesztő foglalkozások, előkészítők, sportkör, tömegsport, hittan, néptánc, osztályrendezvények, 

iskolai, diák-önkormányzati, gyermekszervezeti rendezvény. 

A foglalkozások időtartama általában 1 tanóra. 

A napi munkához nem szükséges dolgok bevitelére és elhelyezésére vonatkozó 
szabályok 

 Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközök hozhatók be!  

 Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken, a kirándulásokon dohányozni, 

szeszes italt, valamint más bódító szereket fogyasztani, azt bevinni és terjeszteni tilos. 

 A tanuló ne hozzon be az iskola területére tökmagot, napraforgómagot stb. 

 Rendkívüli esetekben, ha nagyobb értékű tárggyal (pl.: hangszer, sportszer, stb.) vagy nagyobb 

pénzösszeggel érkezik iskolába a tanuló, azt az iskolába érkezéskor leadhatja az 

osztályfőnöknek, vagy a pedagógiai asszisztensnek. A leadott tárgyak az iskola elhagyásakor 

átvehetők. 

 Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget.  

 A kerékpárokat az udvaron felállított kerékpártárolóban kell elhelyezni. Az iskola udvarán a 

kerékpárokat használni tilos. Kerékpárral történő közlekedés esetén, a kerékpárokban 

esetlegesen keletkezett károkért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. 

A mobiltelefonokra vonatkozó előírások:  

Mobiltelefont, csak saját felelősségre lehet az iskolába hozni. Az épületbe megérkezve a telefont ki 

kell kapcsolni. Órára telefont a tanítás rendjének védelme érdekében, csak kikapcsolt állapotban, a 

táskába eltéve lehet bevinni. Óra alatt a telefont sem elővenni, sem bekapcsolni nem szabad. Az 

óraközi szünetekben, napközis szünetekben vagy tanórán kívüli foglalkozások alatt csak tanári 

engedéllyel kapcsolható be a telefonkészülék!  
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A mobiltelefonra vonatkozó előírások megsértése esetén, a szabálysértést észlelő pedagógus a 

készüléket az igazgatói irodába leadja. Itt a készülék, kikapcsolt állapotban a páncélszekrénybe kerül 

elhelyezésre és csak a tanuló szülőjének/gondviselőjének adható át.  

A tanulótársak, a tanárok és a többi iskolai alkalmazott törvényileg garantált személyiségi jogainak 

védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képek illetve hangfelvételek 

készítése tilos. Hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és 

engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet senki. 

Ellenőrző könyv, tájékoztató  

 Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, illetve 

tájékoztató füzet, amely okmány. Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti.  

 A tanuló ellenőrzőjét, tájékoztatóját minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott 

érdemjegyet beírni-beíratni és a szülővel aláíratni.  

 Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles a szülővel aláíratni, és ezt az 

osztályfőnöknek bemutatni.  

 Az elvesztett iskolai okmányok (ellenőrző, bizonyítvány) árát a pótláskor a tanulónak ki kell 

fizetnie. 

Az iskolai öltözékre vonatkozó előírások:  

 A tanuló öltözködése, megjelenése életkorának és az alkalomnak, időjárásnak megfelelően 

legyen ízléses, szélsőségektől mentes.  

 Minden nap tiszta, ápolt külsővel járjon iskolába.  

 Iskolai ünnepélyeken, iskolát képviselő rendezvényeken a tanulók kötelező öltözéke fehér blúz 

vagy ing és sötét nadrág vagy szoknya.  

A testnevelés órákra vonatkozó előírások: 

 A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Becsengetéskor az alsós osztályok 

az osztályteremben, felsősök a kijelölt tanteremben sorakoznak. A tornateremhez vonulást az 

órát tartó tanár vezeti. 

 A tanulók a testnevelés órákon, ha az órát vezető tanár másként nem rendelkezik, csak 

sportfelszerelésben vehetnek részt. Teremben a kötelező öltözék a fehér (minta, reklám nélküli) 

sportpóló, tornanadrág, fehér pamut zokni, tornacipő, melegítő. Szabadtéri foglalkozások 

esetében a szükséges felszerelés az időjárásnak megfelelően változhat. 

 Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és karóra viselete a testnevelés 

órákon 

 Csak a tanárnak leadott tárgyakért vállal az iskola felelősséget. 

 Lányok esetében, egészségügyi okból kért felmentést csak, az ellenőrzőbe beírt szülői kérés 

alapján fogadunk el. 

 A sportpályát, a tornatermet és az ott található felszereléseket és eszközöket a tanulók csak 

tanári felügyelettel használhatják.  

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó külön szabályok 

A beiratkozás rendje: 

 A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel és kiiratkozás a szülő írásos 

kérelme, nyilatkozata alapján történik. 

 Tanulófelvétel vagy kiiratkozás esetén egyeztetést végez: napközis nevelő, osztályfőnök, 

tagintézmény-vezető és szülő. 

 A napközi otthonba tanévenként előre minden év augusztusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 
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napközi otthoni elhelyezését. Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, 

valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

A napközis, tanulószobai felvételi kérelem elbírálásának elvei: 

amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési 

törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények 

között élnek, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűek. 

A napközis és tanulószobai tanrend 

 Utolsó tanóra után a napközis tanulók időjárástól függően az udvaron illetve csoporttermükben 

gyülekeznek. 

 A menzás tanulók utolsó órájuk után ebédelhetnek, azután el kell hagyniuk az iskola épületét. 

 Az ebédre történő vonulás nevelő vagy pedagógiai asszisztens felügyelete mellett történik. 

 Ebédelés után a tanulók önállóan térnek vissza a napközis ügyeletet ellátóhoz. A közlekedés 

során a hátsó bejáratot (nagykaput) kötelesek használni. 

 A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő írásbeli kérelme alapján távozhat el. Családi 

ok miatti három nap mulasztást a szülő az ellenőrzőn keresztül igazolhat. (ez a tanórai 

foglalkozások 3 napos igazolásán felül értendő, újabb 3 nap). Rendkívüli esetben – szülői kérés 

hiányában – a tanuló eltávozására a tagintézmény-vezető engedélyt adhat. A napközis és a 

tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

 A tanulási időt minden napközis a csoporttermében tölti. A tanulási időt zavarni nem szabad. 

 Napközis tanuló az udvaron, illetve a tanteremben csak nevelő felügyeletével tartózkodhat. 

 Szakköri és egyéb iskolai foglalkozáson csak a napközis nevelő engedélyével vehet részt a 

tanuló. Hiányos feladatvégzés miatt a napközis nevelő megtilthatja az aznapi foglalkozáson 

való részvételét. 

A napközis foglalkozások rendje: 

ideje óraközi szünet ideje 

1150 – 1235 ebéd első csoport 

1235 – 1315 ebéd második csoport 

1235 – 1400 a nem ebédelő tanulók számára játék illetve szabadfoglalkozás 

1330 – 1400 ebéd harmadik csoport 

1400 – 1440 1. tanóra 

1440 – 1455 uzsonna 

1455 – 1530 2. tanóra 

1530 – 1550 szünet 

1550 – 1620 3. tanóra 

Napközis tanulók könyvtárhasználati rendje: 

A kis csoport 1330-1400 óra között, a nagycsoport 1400-1430-ig látogathatja az iskolai 

könyvtárat. 
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A tanulók távolmaradásának és mulasztásának igazolása 

Ha a tanuló a kötelező és nem kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. 

Az orvosi és egyéb igazolást lehetőleg az ellenőrző könyvbe kell bejegyeztetni. 

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb  

távolmaradás esetén az igazgató adhat. Szorgalmi időben családi üdülés céljával csak a legalább jó 

rendűen teljesítő diák kaphat engedélyt távolmaradásra. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. 

 A tanuló köteles a tanítási órákról, és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni. 

 A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, azon túl orvosi igazolás 

szükséges. A tanuló betegsége esetén a szülő köteles a mulasztás első napján az iskolát 

értesíteni, az étkezést az adott napon 8:30-ig lemondani. 

 A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérheti.  

Az engedély megadásáról az igazgató, vagy az osztályfőnök dönt. A döntés során figyelembe kell 

venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok 

okait, valamint az osztályfőnök véleményét. 

 Amennyiben a tanuló sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az iskolát képviseli, 

távolmaradása igazolt hiányzásnak minősül. 

 A hiányzások igazolását a mulasztás megszűnte után 3 napon belül, de legkésőbb a következő 

osztályfőnöki órán be kell mutatni az osztályfőnöknek. A hiányzást a szülő, vagy az orvos a 

tájékoztató füzetben igazolja. 

 A tanítási óráról késő tanuló késését a naplóban fel kell tüntetni. 

A mulasztás igazolható: 

 a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra.  

 a tanuló beteg volt, és az orvos igazolta,  

 a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget 

tenni.  

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le a mulasztást követő első iskolában töltött napon. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolta távolmaradását.  

 

Eljárás az igazolatlan tanítási órákkal kapcsolatban a jogszabályi előírások szerint történik. 

igazolatlan órák száma eljárás 

10 óra 

az iskola igazgatója, a tagintézmény-vezetője értesíti a járási 

kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot;  

a gyermekjóléti szolgálat intézkedési tervet készít az iskola 

bevonásával  

30 óra 

az iskola igazgatója, a tagintézmény-vezetője értesíti a 

szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot;  

 a gyermekjóléti szolgálat közreműködik a szülő értesítésében 

50 óra 

az iskola igazgatója, a tagintézmény-vezetője értesíti a 

tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt és a járási 

kormányhivatalt  

a Kajdacsi Tagintézményben 

első óra után 

a tagintézmény írásban értesíti a szülőt;  

felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire  
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A szülőnek kötelessége jelezni az iskolának, ha a gyermek valamilyen ok miatt nem tud iskolába 

menni. Családi ok miatti három nap mulasztást a szülő az ellenőrzőn keresztül igazolhat. 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes 

távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést, 

osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. 

A tanuló által vállalt órákról, szakköri foglalkozásokról, napközis foglalkozásról (tanórán kívüli, nem 

kötelező foglalkozásokról) való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek.  

Az osztályozó-, javítóvizsgák eljárási szabályai 

Az osztályozó, javítóvizsgák rendjét a 20/2012.EMMI rendelet 64.-69. §-a szabályozza. A tanuló 

osztályozó-, javító vizsgára bocsátását, ill. az alóli felmentését az iskolavezetés engedélyezi, az adott 

osztályban tanító tanárok javaslata alapján. Az, osztályozó-, és javítóvizsgák mindig bizottság előtt 

folynak, a bizottság tagjait az iskolavezetés jelöli ki. A bizottság tagjai rögzítik a jegyzőkönyvet. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:  

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

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

meghaladja, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-ánál többet hiányzott, és emiatt 

nem osztályozható, osztályozóvizsgát kell tennie. 

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

mulasztása meghaladta a 20 igazolatlan órát.  

Az osztályozó vizsga ideje június hónap eleje. 

Az osztályozó vizsga tantárgyai: 

1.-4. évf. magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv, erkölcstan 

5.-6. évf. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, informatika, természetismeret, idegen 

nyelv, erkölcstan 

7.-8. évf. magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, informatika, fizika, kémia, biológia, 

földrajz, idegen nyelv, erkölcstan 

Az osztályozó vizsga követelményei megtalálhatók tantárgyanként és évfolyamonként a helyi 

tantervben. 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: a javítóvizsgák ideje.  

A vizsga pontos időpontjáról a tanuló szülője (gondviselője) írásbeli értesítést kap. 

Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó vizsgáról, 

igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le. [11/1994. 

(VI.8.) MKM rendelet 21.§ (9)]  

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

Tanórán kívüli foglalkozások 

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

foglalkozásokat szervezi: 

napközi otthon, tanulószoba: a köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik 

– az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az 1 –8. évfolyamon napközi otthon 

működik.  

fejlesztő foglalkozások: az SNI és BTM-es szakértői véleménnyel rendelkező tanulók számára a 

szakvéleményben előírt időtartamban és tematikával biztosítjuk képességeik fejlesztését. 
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tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások: az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását 

tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

diáksportkör: az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör csoportjainak 

foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre.  

szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja: a szakkörök jellegüket 

tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak. A szakkörök indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden tanév elején az iskolavezetés 

- a tanárok véleményét figyelembe véve - dönt. Szakkör vezetését – az iskola tagintézmény-

vezetőjének megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

iskolai könyvtár: A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. 

versenyek, vetélkedők: a tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli 

versenyekre is felkészítik a nevelők. 

hit- és vallásoktatás: Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

szabadidős foglalkozások: az iskola a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez különféle szabadidős 

programokat szervez /pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok). 

Rendezvények, iskolai ünnepek: az iskolai ünnepeket, kiemelt rendezvényeket az iskola éves 

munkaterve rögzíti. Az ünnepélyek, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában a tanárok 

vezetésével az iskola tanulói is részt vesznek. A rendezvényeken, ünnepélyeken a tanulók 

megjelenése kötelező. Hiányzásuk igazolatlannak minősül. 

A tantárgyválasztással, annak módosításával összefüggő eljárás  

A tantárgyválasztás a tanórán kívüli választható foglalkozások – szakkörök, napközi, tanulószoba, 

sportkör - esetében valósul meg.  

A választható tanórán kívüli foglalkozásokra jelentkezés eljárásrendje:  

 napközi, 

 szakkör, 

 diáksportkör, 

 felzárkóztatás 

szülői írásos kérelem alapján. 

A tanévkezdéskor választott szakkörön való részvétel a tanév végéig kötelező.  

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló: a foglalkozást vezető nevelő döntése 

alapján a foglalkozásról kizárható. 

A napköziből és tanulószobából való távolmaradást a szülőnek igazolni kell, a kiiratkozás is szülői 

engedéllyel jön létre. 

A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje, 
formája 

 Iskolánk tanulóinak joga van az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben véleményt 

nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, ill. a diákönkormányzat keretén belül. 
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 Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kapcsolatot az 

iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. 

 A kapcsolattartás módjai: 

o rendezvények 

o osztályfőnöki órák 

o diákönkormányzati gyűlések 

o faliújság 

o iskolarádió 

 A tanulók egyéni problémáikkal az osztályfőnökhöz, a szaktanárhoz, indokolt esetben az 

iskolavezetéshez fordulhatnak. 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái: 

A jutalmazás célja az elismerés, az ösztönzés. 

Azt a tanulót, aki a tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó 

szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, ill. jutalmazza. Az intézmény igazgatói 

dicsérettel jutalmazza a megyei és kistérségi szintű versenyek I - III. helyezettjeit, valamint az 

országos versenyek helyezettjeit Széchényi emlékéremmel jutalmazza. A kiemelkedő eredménnyel 

végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos 

jutalomban lehet részesíteni.  

A jutalmazás formái: 

Egyéni jutalmak: 

 könyvjutalom 

 tárgyjutalom 

 oklevél 

 záradék 

 emlékérem 

 nyolcadik év végén plakett, díj 

Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi dicséretét a bizonyítványba be kell 

vezetni. A kitűnő és jeles tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel, valamint nevelőtestületi 

dicsérettel jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok véleményének meghallgatása után 

a nevelőtestület dönt. 

Az a 8. osztályos tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi 

versenyek, sportversenyek győztese, kulturális tevékenységben eredményes, az iskoláért, faluért 

kiemelkedő munkát végzett, és magatartása is példamutató) Széchényi-díjban részesülhet. Erre a 

jutalmazásra az osztályfőnök terjeszti elő a tanulót. Odaítéléséről a nevelőtestület dönt. A jutalmát, a 

Széchényi Sándor - emlékplakettet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan 

veszi át.  

A Kajdacsi Tagintézmény esetében az a 8. osztályos tanuló, aki példamutató magatartás mellett végig 

kitűnő tanulmányi eredményt ért el a Kajdacsi Iskola Kiváló Tanulója címet és plakettet kaphat. 

Csoportos jutalmak: 

 Jutalomkirándulás, színház- vagy kiállítás látogatása. 
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A dicséret fajtája Miért adható? Ideje Ki adhatja? 

Jutalomkönyv Kimagasló tanulmányi-, kulturális- és 

sporteredményért, közösségi munkáért. 

Versenyeken és tanév végén. Szaktanárok, osztályfőnökök, 

versenyek zsűrije. 

Oklevél Kitűnő tanulmányi-, kulturális- és 

sporteredményért, közösségi munkáért, 

versenyeken elért eredményekért. 

Versenyeken és tanév végén. Osztályfőnökök, a verseny 

zsűrije. 

Szaktanári dicséret Kiemelkedő tantárgyi teljesítmény A tanév folyamán, amikor a 

tanuló érdemes lesz rá. 

A szaktanár. 

Osztályfőnöki dicséret 

(szóbeli, írásbeli) 

Kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkáért 

A tanév folyamán, amikor a 

tanuló érdemes lesz rá. 

Osztályfőnök (szaktanárok 

javaslata alapján). 

Igazgatói dicséret Kimagasló tanulmányi-, kulturális- és 

sporteredményért, közösségi munkáért. 

A tanév folyamán, amikor a 

tanuló érdemes lesz rá. 

Az osztályfőnök és a szaktanár 

javaslatára az igazgató illetve a 

tagintézmény-vezetője. 

Nevelőtestületi dicséret Példamutató magatartásért és/vagy kiváló 

tanulmányi eredményért. 

Félévkor és tanév végén. Osztályfőnök, vagy a 

szaktanár/ok javaslatára a 

nevelőtestület. 

Széchényi érem Kiemelkedő versenyeredményért, 

pályázati munkáért, közösségi munkáért 

A tanév folyamán, amikor a 

tanuló érdemes lesz rá. 

Osztályfőnök, vagy a szaktanár 

javaslatára a nevelőtestület. 

Széchényi díj és 

Széchényi Sándor 

emlékplakett 

Az a 8. osztályos tanuló kaphatja, akinek 

intézményi, települési szinten kiemelkedő 

a teljesítménye és magatartása is 

példamutató 

Tanév végén, tanévzáró 

ünnepélyen 

Osztályfőnök felterjesztésére a 

Nagydorogi nevelőtestület. 

A Kajdacsi Iskola Kiváló 

Tanulója cím és plakett 

Az iskolai évek során tanúsított 

példamutató magatartásért és kiváló 

tanulmányi eredményért. 

Tanév végén, ballagáskor. Osztályfőnökök javaslatára a 

Kajdacsi nevelőtestület. 
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Tanuló fegyelemi felelőssége 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4.§ (1)/q szakaszában foglaltak alapján a tanulóval szemben 

lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 58§- ában valamint a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

53§. §-ában szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a 

kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 

kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében. 

Fegyelmezési intézkedések: 

A házirendbe foglaltak megsértése esetén a fegyelemsértés mértékétől függően az intézkedések a 

következők: 

Fegyelmezési fokozatok: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 

 osztályfőnöki intő 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) 

 igazgatói intő 

 igazgatói megrovás 

 nevelőtestületi megrovás 

Mindezeket a tájékoztató füzetbe és a napló megjegyzési, ill. feljegyzési rovatába is bejegyzi az 

osztályfőnök és a szaktanár. 

A nevelőtestületi dicséretet, ill. a megrovást az igazgató írja alá az ellenőrzőben és a naplóban. 

Fegyelmi büntetés: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 áthelyezés az évfolyam másik osztályába, 

 áthelyezés másik, azonos típusú iskolába jogszabályban meghatározott feltételekkel 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, a fegyelmi büntetést az  

igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 

 

A fegyelmi eljárás során az 1993. évi LXXX. törvény 76. § szerint kell eljárni. 

A súlyos kötelezettségszegések fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Súlyos kötelezettség-szegésnek 

minősülnek például: 

agresszió: mások szándékos fizikai és/vagy lelki bántalmazása.  

becsületsértés: munkavállalót munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy 

közérdekű tevékenységével összefüggésben, nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására 

alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el.  

rágalmazás: aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel, vagy 

ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ.  

kényszerítés: aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen 

vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz.  
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egészségre ártalmas szerek (dohányáru, szeszesital, drog, egyéb tiltott szerek/dolgok) iskolába 

hozatala, fogyasztása.  

szándékos károkozás, lopás, rendzavarás  

a netikett, az e-mailküldés-fogadás, hozzáférés szabályainak megsértése, internetes jelszó feltörése.  

levéltitok megsértése: aki másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét, a tartalmának megismerése 

végett felbontja, megszerzi, vagy ilyen célból illetéktelen személynek átadja, úgyszintén aki 

távközlési berendezés útján továbbított közleményt kifürkész.  

Fegyelmi eljárást megelőző eljárás (egyeztetési eljárás) rendje: 

Az iskola a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást biztosít.  

Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek 

alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében.  

Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő 

vagy gondviselő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő vagy 

gondviselő) egyetért. 

Amennyiben a felek az egyeztető eljárást nem kérik, vagy az egyeztető eljárás tizenöt napon belül 

nem vezetett eredményre a fegyelmi eljárást le kell folytatni.  

A tanuló anyagi felelőssége 

A tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

Károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles 

megtéríteni. A kártérítés mértékéről vizsgálat alapján az intézményvezető, ill. tagintézmény-vezető 

dönt. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót, szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár 

megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az iskola pert indít. 

Tankönyvtámogatás elve és az elosztás rendje 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,  

 16/2013. (II. 28) EMMI rendelete az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 a 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai  

 tankönyvellátás rendjéről. 

 

A tartós használatra készült tankönyv tankönyvkölcsönzés útján kerül a kedvezményre jogosult 

birtokába. A használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig biztosítjuk a 

tanuló részére, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik. A tanuló, 

illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

iskolának megtéríteni. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. 

Az állami és önkormányzati tankönyvtámogatás elosztásának szempontjai: 

 az egyes évfolyamok eltérő tankönyvköltségei, 

 a tanuló által vásárolt tankönyvcsomag ára; 
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 a differenciált elosztási elveket a nevelőtestület fogadja el, és az osztályok sajátos helyzetének 

megfelelően az osztályfőnök alkalmazza. 

 általános esetben – a tankönyvcsomagok részlegesen és differenciáltan támogatottak. 

 a tankönyvtámogatáshoz szükséges jogosultságot a szülő v. gondviselő írásban kérelmezi a 

tanév során. A kérelemben szereplő jogosultságot a megfelelő iratok bemutatásával igazolja. 

Egyéb rendelkezések 

 Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

 Nem tanórai célra (klubdélután, osztálytalálkozó stb.) igazgatói engedéllyel vehetők igénybe 

az iskola létesítményei. A használat ideje alatt az igénylő anyagilag felelős a berendezésért, 

eszközökért. 

 Berendezést, felszerelést, eszközt kivinni a létesítményből csak igazgatói engedéllyel - az adott 

tárgyért felelős személy hozzájárulásával -  szabad. 

 A talált tárgyat a portán, a tanáriban vagy a gondnokságon le kell adni. 

 Az iskolaorvost, a védőnőt panaszával minden tanuló megkeresheti.  

 Az iskola őrző-védő szolgálathoz bekötött riasztós védelmi rendszerrel rendelkezik. 

 Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől – 

csütörtökig 7.30 óra, és 16 óra között, pénteken 7.30 óra és 13.30 között. A tanítási szünetekben 

a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a 

tanulók erről az iskola honlapján keresztül szerezhetnek tudomást. 

 Az iskolában plakátot, hirdetményt csak az igazgató vagy helyettese engedélyével szabad 

kifüggeszteni. 

 A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az 

iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, 

megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán (szülői 

értekezleten) a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen 

ki kell függeszteni. 

 A tanulói balesetbiztosítás megkötése ajánlott. 

 Amennyiben az intézmény bármely tanulójának, vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a 

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával,  

 Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. 

 

Egészségvédelem 

A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - iskolaorvosi és védőnői 

rendelést, szolgáltatást biztosít az iskola. Az egészség megóvása érdekében szigorúan tilos az 

egészségre káros szereket (energiaital, dohány, alkohol,…)az iskolába hozni, fogyasztani. 

 

Balesetvédelem 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az 

oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének 

irányításával. A számítástechnikai, a technika, a fizika, kémia és a testnevelési foglalkozás 
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megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az 

iskola valamely felnőtt dolgozójának. A balesetek elkerülése, a biztonság érdekében tűzgyújtó-, 

szúró-, vágó-, sérülést okozó tárgyakat behozni szigorúan tilos. 

 

Vagyonvédelem, kártérítés 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 

taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló 

kártérítésre kötelezett. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon 

tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban 

gondatlanságból okozott károkért a tanuló fegyelmileg, szándékos károkozás esetén pedig anyagilag 

(a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős. Nem illeti kártérítés a tanulót, ha olyan 

dologban következett be a kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta, illetve behozatala a 

tanuló tanulmányainak folytatásához nem volt szükséges. 

Az oktatási intézménnyel nem jogviszonyban álló személyekre vonatkozó 
rendelkezések: 

Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok: 

Előírások az iskola területén: 

 az iskola területére, a tanulók biztonsága érdekében, gépkocsival, motorbiciklivel, biciklivel 

behajtani és parkolni tilos! Kivételt képeznek az intézmény dolgozói és az áruszállítók. Egyéb 

esetekben az intézmény vezetője adhat behajtási engedélyt. 

 az iskola területén botrányt okozó szülő, rokon, vagy más „kívülálló” személy a közoktatásra 

vonatkozó jogszabályok alapján felel a szabálysértésért. 

 az iskola területén, épületeiben tartózkodó - az iskolával jogviszonyban nem álló személyek 

– magatartásukkal az oktatást nem zavarhatják. 

 gyermekeiket az iskolába érkező szülők a kapuig kísérhetik gyermeküket. Ez alól az elsős 

szülők a beszoktatási időszakra felmentést kapnak. 

 a gyermekeikért érkező személyek a kapu előtt várakozhatnak. 

 az iskolával jogviszonyban nem álló személyek a tanulókkal szemben fegyelmező, számon 

kérő intézkedéseket nem tehetnek. Problémájuk megoldása érdekében kötelesek az 

osztályfőnök vagy a tagintézmény-vezető segítségét kérni. 

A baleset esetén teendő intézkedések: 

Nevelői intézkedések: 

 a tanuló rosszulléte, sérülése esetén az osztályfőnök az ügyeletes nevelő vagy az órát adó tanár 

köteles eljárni. 

 a szülőt a nevelő minden esetben értesíti. 

 a gyermek kíséretét az orvoshoz az iskola biztosítja, amennyiben a szülő nem tud jelen lenni. 

 súlyosabb esetben a mentő értesítése is az iskola feladata. 

 a beteg gyermek közösségtől történő elkülönítése a nevelő, osztályfőnök feladata /a szülővel 

történő egyeztetés mellett/. 
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Bombariadó esetén szükséges teendők: 

Bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. 

Akadályozás esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni. Az épület 

kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja 

alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt. Az 

intézményvezető kidolgozza az együttműködést a gyermekek bombariadó esetén történő ideiglenes 

elhelyezéséről az adott szituációnak figyelembevételével és a szakember együttműködésével. 

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyon jogára vonatkozó előírások: 

A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai vagyoni jogára az 

iskola nem tart igényt. A tanulók ezeket az alkotásokat hazaviszik. Amennyiben az iskola folyosói 

dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony megszűnése után – kérelemre – a tanuló 

részére visszaadja. 

Az intézmény helyiségeinek, eszközeinek használati rendje 

A tanulók az intézmény helyiségeit, hozzátartozó területeit (sportpályák, iskolaudvar, tornaterem, 

sportcsarnok) berendezési tárgyait, eszközeit ingyenesen, rendeltetésszerűen, tanári vagy a 

foglalkozást tartó felnőtt felügyeletével használhatják. 

A külön szabályozást igénylő termek használati rendjét a mellékletek tartalmazzák. 

Elvárások iskolán kívüli rendezvényeken 

A házirend egésze által megfogalmazott viselkedési normák betartása. 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai  

A házirendet a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az igazgató készíti 

el. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.  

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat 

egyetértési jogot gyakorol.  

A házirend jogi szempontú ellenőrzése a fenntartó kötelessége. 

A házirend módosítását a dokumentum által érintett valamennyi fél kezdeményezheti 

A tanulók értékelése 

Tanulmányi munka 

Az első évfolyamon - félévkor és év végén -, második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel 

kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. 

Ha a tanuló „felzárkóztatásra szorul” minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell 

a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és 

javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  

Az intézményben alkalmazott érdemjegyek, osztályzatok: 

5 jeles 
a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és 

segítség nélkül tudja alkalmazni  

4 jó 
a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja 

alkalmazni  
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3 közepes 
a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja 

alkalmazni  

2 elégséges 
a tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős 

segítséggel tudja alkalmazni  

1 elégtelen 
a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is 

nehezen tudja alkalmazni  

Magatartás, szorgalom 

A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelésénél, minősítésnél az első évfolyam és a második 

osztály félévkor az osztályfőnök szöveges értékelést ad. A második évfolyam év végtől, a nyolcadik 

évfolyam évvégéig pedig az alább felsorolt osztályzatokat használjuk. A második-nyolcadik 

évfolyamon a tanuló magatartását és szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek, és a nevelőtestület 

véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt 

az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni.  

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 A házirendet betartja; 

 A tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik; 

 Kötelességtudó, feladatait teljesíti; 

 Önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; 

 Tisztelettudó társaival, nevelőivel, felnőttekkel  

 Az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; 

 Óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; 

 Nincs fegyelmi vétsége. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 A házirendet betartja; 

 A tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon jól viselkedik; 

 Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

 Feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; 

 Az osztály vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, bíztatásra vesz részt; 

 Nincs írásbeli figyelmeztetője, intője, vagy megrovása. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki: 

 Az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; 

 A tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; 

 Feladatait nem minden esetben teljesíti; 

 Előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; 

 A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; 

 Osztályfőnöki intője van. 

d) Rossz (2) az a tanuló, aki 

 A házirend előírásait sorozatosan megsérti; 

 Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 Társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; 

 Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; 

 Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy 

ennél magasabb fokozatú büntetése. 
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A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez az alább felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Az iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

 Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; 

 A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; 

 Munkavégzése pontos, megbízható; 

 A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; 

 Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

 Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

 Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 A tanórákon többnyire aktív; 

 Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt 

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

 Taneszközei tiszták, rendezettek. 

c) Változó (3) az a tanuló, akinek: 

 Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

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

teljesíti; 

 Felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

 Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, 

felügyelettel dolgozik. 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

 Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekben; 

 Az előírt követelményeknek csak minimálisa szinten felel meg; 

 Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; 

 Feladatait többnyire nem végzi el; 

 Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

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

ellenszegül; 

A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

 

 

A módosított Házirendet a nevelőtestület 2013. március elfogadta. 

 

A Házirend életbelépésének időpontja: 2013. április 1. 

 

A módosított Házirendet a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség megismerte, tartalmával 

egyetértett. 

 

 

 

Nagydorog, 2013. március  

 

 

 

 

 ……………………………. 

 Szabó József Csabáné  
 intézményvezető 
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1. sz. melléklet 

Az informatika terem használatának rendje 

A teremben található nagy értékű gépek, berendezések, programok megóvása, hosszú távú 

használhatósága céljából az alábbi szabályokat kötelező betartani: 

 Csak tanári felügyelet mellett, vagy tanári engedéllyel lehet belépni. 

 Csak a tanórához szorosan kapcsolódó eszközök, tárgyak (íróeszköz, füzet, tankönyv) vihetők 

be.  

 A terembe enni- és innivalót bevinni szigorúan tilos. 

 Programok (fájlok, mappák) törlése, telepítése szigorúan tilos. 

 A gépek szoftver és hardver beállításait tanulók nem, vagy csak kifejezett tanári kérés, 

engedély esetén változtathatják meg.  

 Ismeretlen, vagy az aktuálisan futtatott programhoz nem illő ablakok, hibaüzenetek 

megjelenése esetén az órát felügyelő tanárnak szólni kell még akkor is, ha tudjuk, hogy mit 

kell tenni az adott esetben. 

 A tanulók a saját maguk által készített fájlokat hazavihetik, elküldhetik e-mailben. A másolást, 

küldést csak tanár végezheti vagy engedélyezheti. 

 A gépterembe csak azok léphetnek be, akik a használatára vonatkozó szabályokat 

megismerték és elfogadták. 

 A fentiek megszegése házirendben megfogalmazottak szerint fegyelmi vétségnek számít. 
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2. sz. melléklet 

Az iskolai könyvtár használatának rendje 

1) A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

2) A szolgáltatások használóinak körét az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-

vezetője bővítheti. 

3) A könyvtár használata ingyenes. 

4) A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, 

kisebbik része csak helyben használható. 

5) A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

6) Nem kölcsönözhetők pl. a lexikonok, kézikönyvek. 

7) A kölcsönzés időtartama: 1 hónap. 

8) Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles 

másik példányról gondoskodni. 

9) Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem 

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

10) A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári 

tartozásokat rendezni kell. 

11) A könyvtár nyitva tartását az éves munkaterv szabályozza.  

 



 

 

 


