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A Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola és Kajdacsi Tagintézményének házirendje, mely a 

tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által 

elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

1. A házirend tartalmi elemeit meghatározó jogszabályok  

Ezen házirend: 

• a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

módosításáról 

• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (frissítve a 31/2020. (VIII. 31.) egyes köznevelési 

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelettel) 

• 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; 

• 2012. évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 

módosításáról 

• Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II.28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

• 2012. évi 110. Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról 

• 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  

• 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról  

• 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről (9.§/5./) 

• 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről 

• 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről 

• továbbá az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései alapján készült. 

2. A házirend célja és feladata  

1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés 

és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 
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3. A házirend hatálya 

A házirend előírásait be kell tartania az intézmény valamennyi feladatellátási helyén az iskolába járó 

tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.  

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

szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és 

amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.  

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend 

előírásait.  
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4. A házirend nyilvánossága, módosítása 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.nagydorogsuli.hu 

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető  

• az iskola nevelői szobájában;  

• az iskola igazgatójánál;  

• az iskola igazgatóhelyettesénél; a tagintézmény-vezetőnél 

• az iskola irattárában;  

• az osztályfőnököknél;  

• a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,  

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

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

6. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia 

kell:  

• a tanulókat osztályfőnöki órán;  

• a szülőket szülői értekezleten.  

7. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején 

az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:  

• a tanulókkal az első osztályfőnöki órán;  

• a szülőkkel az első szülői értekezleten.  

8. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, 

tagintézmény-vezetőjétől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban. 
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5. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai  

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy  

• betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit, 

• tartsák tiszteletben az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulóinak emberi méltóságát, 

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

• tartsák tiszteletben, hogy tanulótársaiknak nyugodt körülmények között van joguk a 

tanuláshoz, művelődéshez és az ismeretek elsajátításához 

• senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,  

• senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek,  

• törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az 

iskolában dolgozó más felnőttekkel,  

• viselkedjenek és beszéljenek mindenkivel udvariasan, kulturáltan, 

• legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudók, előzékenyek,  

• köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által megengedett 

formában,  

• becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát,  

• rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak,  

• igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait,  

• ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola 

hagyományainak ápolásában, 

• óvják saját és társaik testi épségét, egészségét, 

• óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,  

• vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,  

• legyenek nyitottak, érdeklődők és együttműködők 

• fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, rendezvényeken 

• A szakkörökről, foglalkozásokról való hiányzásukat jelezzék a szakkört tartó pedagógusnak 

• az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,  

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

• távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,  

• a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,  

•  az elméleti tanulnivalókat és írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,  

• segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,  

• védjék saját és társaik, illetve az iskola felszereléseit, létesítményeit, 

• ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is figyelmeztessenek,  

• az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő 

öltözékben jelenjen meg, ne keltsen megütközést (kerülendő a testet nem takaró ruházat, rövid 

szoknya, ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert, pearcinget, fültágítót stb.; hajuk, körmük, 

arcuk ne legyen kifestve), a körmök hossza ne érjen túl az újbegyen. 

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

sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,  

• ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a tanuláshoz,  



Házirend 

- 7 - 

• ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban 

dohányárut, szeszesitalt, kábítószereket, koffein tartalmú italokat, energia italokat) 

• az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 

valamelyik nevelőnek, 

• ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere),  

6. A tanulók jogai  

A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:  

• tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő 

valamennyi kérdésről.);  

• kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben 

kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz.);  

• érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított 

tizenöt napon belül –érdemi választ kell kapnia.);  

• véleményezési, javaslattételi jog (A tanuló véleményt mondhat, javaslatot tehet az iskola 

életével kapcsolatos összes kérdésben);  

• részvételi jog (Kiterjed az iskola által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra. A 

tanuló érdeklődésének megfelelő szakköri-, sportköri foglalkozáson, iskolai tanulmányi- és 

sportversenyeken, rendezvényeken vehet részt); 

• választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében.);  

• kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását, 

valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.);  

• használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 

eszközeinek nevelői felügyelet melletti használatára.);  

• szociális támogatáshoz való jog (A tanuló egyéni körülményei alapján – kérelmére – 

jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban részesülhet, amennyiben az ilyen 

jellegű támogatásra a fedezet az iskola költségvetésében rendelkezésre áll.);  

• jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak 

szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);  

• nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a nyilvánosságot.);  

• vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szándékának megfelelően hit- és 

erkölcstanoktatásban vagy etikaoktatásban részesüljön). 

 

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. 

Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közösségein 

keresztül gyakorolhatják. 
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7. A tanulók közösségei  

Az osztályközösség  

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az 

osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.  

2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választhatják meg:  

• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe 4-8. osztályok esetében 

A diákkörök  

1. Az iskolában a tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, 

a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre. A diákkör 

lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.  

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

végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség. A 

javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a 

tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.  

3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy. A 

felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.  

Az iskolai diákönkormányzat  

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-

önkormányzati vezetőség irányítja. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által – a diákönkormányzat javaslatára –

megbízott nevelő segíti.  

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét.  

Az iskolai diákközgyűlés  

1. Tanévenként legalább egy alkalommal diákönkormányzati gyűlést kell összehívni.  

2. A diákközgyűlés összehívásáért a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus a felelős.  

3. A diákönkormányzati gyűlésen elsősorban az osztály delegáltak vesznek részt, de kérésre minden 

tanulónak joga van részt venni 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő beszámol az előző gyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai 

munkatervről.  

5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezheti. A 

rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal 

nyilvánosságra kell hozni.  
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8. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása  

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról: 

- az iskola igazgatója  

• az iskolai diákönkormányzati gyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

• félévi értékeléseken, félévente legalább egy alkalommal. 

• a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

• az iskolai facebook oldalon keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

- valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és a KRETA e-ellenőrző rendszerén keresztül írásban tájékoztatják.  

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

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

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak.  

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

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

nevelőtestülettel.  

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

az iskola igazgatója  

• az SZMK éves gyűlésén,  

• a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

• az iskolai facebook oldalon keresztül folyamatosan tájékoztatja,  

az osztályfőnökök:  

• az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

szóban:  

• egyéni megbeszéléseken,  

• a családlátogatásokon,  

• a szülői értekezleteken,  

• a nevelők fogadó óráin,  

• a nyílt tanítási napokon,  

• a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken,  

írásban a KRETA e-ellenőrző rendszerén keresztül.  

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak tervezett időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  

8. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 
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9. Az iskola működési rendje  

1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 730 órától délután 1600 óráig van nyitva.  

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 730 órától a tanítás végéig, illetve 

az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások és rendezvények idején biztosítja. 

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

engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. 

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

alapján. 

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

6. A tanítási órák ideje negyvenöt perc, ez igazgatói engedéllyel rugalmasan átcsoportosítható. 

 

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

 

Nagydorog nagyiskola  Nagydorog kisiskola 

Foglalkozás Becsengetés Kicsengetés  Foglalkozás Becsengetés Kicsengetés 

1. óra 8:00 8:45  1. óra 8:00 8:45 

2. óra 9:00 9:45  2. óra 9:00 9:45 

3. óra 10:00 10:45  3. óra 10:00 10:45 

4. óra 10:55 11:40  4. óra 10:55 11:40 

5. óra 11:45 12:30  5. óra 11:45 12:30 

6. óra 12:35 13:20  ebéd 12:30 13:00 

ebéd 13:20 13:50  6. óra 13:00 13:45 

7. óra 13:50 14:35  7. óra 13:50 14:35 

8.óra 14:50 15:35  8. óra 14:50 15:35 

felügyelet 15:35 16:00  felügyelet 15:35 16:00 

 

 

Pusztahencse 

Foglalkozás Becsengetés Kicsengetés 

1. óra 8:00 8:45 

2. óra 9:00 9:45 

3. óra 10:00 10:45 

4. óra 10:55 11:40 

5. óra 11:45 12:30 

ebéd 12:30 13:00 

6. óra 13:00 13:45 

7. óra 13:50 14:35 

8. óra 14:50 15:35 

felügyelet 15:35 16:00 
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Kajdacs 

Foglalkozás Becsengetés Kicsengetés 

1. óra 8:00 8:45 

2. óra 8:55 9:40 

3. óra 9:55 10:40 

4. óra 10:55 11:40 

5. óra 11:45 12:30 

6.óra 12:35 13:20 

7.óra 13:25 14:10 

8.óra 14:15 15:00 

9.óra 15:15 16:00 

 

 

8. A tanulók az óraközi szünetekben az udvaron tartózkodnak kivéve, ha hetesek, ügyeletesek vagy 

tízóraizók.  

9. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók az osztálytermekben, kijelölt 

folyosókon maradhatnak. Ilyenkor csendben foglalják el magukat, halkan beszélgessenek, 

készüljenek a következő órára vagy másnapra. 

10. Nagydorogon az első két óraközi szünet a tízórai szünet, Kajdacson és Pusztahencsén csak az első 

szünet. Nagydorogon és Pusztahencsén ekkor a tanulók az iskolai étkezőben étkezhetnek tanári 

felügyelettel. Kajdacson az iskolai étkezőben tanári felügyelettel, és a tantermekben is étkezhetnek a 

tanulók. 

11. Nagydorogon és Pusztahencsén az alsó tagozatosoknak az ötödik tanóra után, felső 

tagozatosoknak a hatodik tanóra után 30 perc ebédszünete van. Kajdacson az alsó tagozatosok hatodik 

órában, a felsősök hetedik órában ebédelnek 45 perc időtartamban. 

12. A tanuló tanítási idő alatt az iskola területét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli – kérésére az 

osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el.  

13. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes adhat engedélyt.  

14. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezhetik.  

15. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 730 és 1600 óra 

között, lehetőleg telefonos egyeztetés után.  

16. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a 

szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

17. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

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

tárgyért felelős személy hozzájárulásával - szabad. 

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

kifüggeszteni. 
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20. Az iskolai foglalkozások végeztével a tanulók elhagyják az iskola területét. 

21. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

22. A Koronavírus járvány idején az iskolaműködésében a „Járványügyi intézkedési terv pontjait kell 

betartani. (Melléklet)  



Házirend 

- 13 - 

10. Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások  

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

foglalkozásokat szervezi:  

Napközi otthon, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a 

délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon tanulószoba működik. A tanítás nélküli munkanapokon – igény esetén – 

tanulófelügyeletet biztosítunk, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete 

nem megoldott.  

Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a lakóhely, 

valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak ápolása. 

Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az iskola névadója emlékének 

ápolása; az iskolai ünnepségek, megemlékezések. Intézményünk tanulói bekapcsolódtak a Helyi 

Értéktár Bizottság munkájába, segítve településünk értékeinek felkutatását, dokumentálását. 

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az 

iskolai diákönkormányzat munkáját az 4-8. osztályokban megválasztott küldöttekből álló diák-

önkormányzat irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott 

pedagógus segíti.  

Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 

uzsonna) vagy ebédet (menzát) a Nagydorogi Önkormányzat Szivárvány Óvodája által 

működtetett konyha biztosítja. Az étkezési térítési díjakat a konyha által meghatározott módon kell 

befizetni.  

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, KAP-programok. Az egyéni képességek 

minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik.  

• Az adott évfolyamokon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órákat szervezünk.  

• Felső tagozaton a kompetencia eredmények javítása érdekében, és a középiskolai felvétel 

elősegítésére felzárkóztató, felkészítő  foglalkozásokat tartunk. További tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. 

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni foglalkozásokon 

a köznevelési törvény előírása alapján heti egy vagy két órában elsősorban azok a tanulók vesznek 

részt, akiknek a szakértői bizottság által kiállított szakvéleménye ezt előírja.  

Képesség-kibontakoztató felkészítés és integrációs felkészítés. Az iskola – amennyiben a 

feltételek adottak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló miniszteri rendeletben 

szereplő előírásoknak – a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szociális helyzetéből és 

fejlettségéből eredő hátrányainak ellensúlyozása céljából képesség-kibontakoztató és integrációs 

felkészítést szervez. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés keretei között a tanulók 

• egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 

• fejlődésének elősegítése, 
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• a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. 

A képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók nevelése-oktatása, tudásának 

értékelése az oktatásért felelős miniszter által kiadott program alkalmazásával történik. 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az 

iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, 

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

sportversenyekre. 

Szakkörök. A különféle 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 figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt a szülők és a tanulók, valamint a pedagógusok 

javaslatai, kérése alapján. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is 

elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. A szakkörök módszertanában beépítésre kerülnek a 

Komplex Alapprogram moduljainak módszertani elemei.  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli 

versenyekre is felkészítik. 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók számára 

projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán, tanítási 

napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe 

nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a 

gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb (több napos, 

egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket összegző vagy művészeti – 

bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma napok, amelyek az 

egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel, iskolánk 

névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel.  

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, kulturális 

értékeinek megismerése céljából. A kirándulások tanítási időben kerülnek megszervezésre.  

Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a 

nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal osztálykirándulást 

szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek 

arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – 

elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 

szünidökben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű 

– gyermekei is részt tudjanak venni. 
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Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e 

foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával 

törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő 

családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület 

a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez 

igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl. túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A szabadidős rendezvényeken 

való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a 

nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű 

– gyermekei is részt tudjanak venni. A szabadidős foglalkozások a Komplex Alapprogram 

elveinek megfelelően kerülnek megszervezésre. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei 

alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve 

eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg 

vagy csoportosan használják.  

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő 

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

vallásoktatásra jelentkezés a tanulók számára önkéntes, jelentkezés esetén azonban az órarendi 

hittanórákon való részvétel az adott tanév folyamán kötelező. 

2. A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 6-7-8. órában szervezik meg. 

Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 

3. A délutáni iskolai foglalkozásra várók a foglalkozás megkezdése előtt 10 perccel érkezzenek meg 

a foglakozásra kijelölt teremben, vagy az udvaron tartózkodhatnak. 

4. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.  

5. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató 

foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő 

írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

6. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt módon 

– igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az 

igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

7. A Paksi Pro Artis Művészeti Iskola zeneiskolai foglalkozásokat szervez a Nagydorogi kisiskola 

épületében. Tanulóink a Művészeti Iskola előírásai szerint jelentkezhetnek a foglalkozásokra 

figyelembe véve azt, hogy a helyi iskolai foglalkozásokon és rendezvények való részvételt ne 

akadályozzák ezek a foglalkozások. 
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11. A napközi otthonra és a tanulószobára, egész napos iskolára vonatkozó 
szabályok  

1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik.  

2. A napközi otthonba tanévenként előre –az iskola által megjelölt időpontban –kell jelentkezni. 

Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.  

3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején, szeptember hónapban lehet jelentkezni. Indokolt 

esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.  

4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz.  

5. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási 

törvényben előírt, vagy a fenntartó által engedélyezett maximális csoportlétszámot, a felvételi 

kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,  

• akiknek mindkét szülője dolgozik,  

• akik állami gondozottak,  

• akik nehéz szociális körülmények között élnek.  

6. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600. óráig tartanak. Nagydorogon és Pusztahencsén 

1535 és 1600 óra között gyermekfelügyeletet biztosítunk. 

7. A tanulószobai foglalkozást Nagydorogon 7-8 órában, Kajdacson 8-9. órában tartunk. 

8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 9. A tanuló 

a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

10. A napközis csoportokban és a tanulószobai csoportokban a foglalkozást vezető nevelők házi 

feladat, illetve lecke felelőst jelölhetnek ki.  

11. A házi feladat, illetve lecke felelősök feladatai:  

• gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap tájékoztatják a napközis nevelőt 

az elvégzendő feladatokról,  

• segítenek a házi feladatok ellenőrzésében.  
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12. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok  

(Járványhelyzet esetén az iskola járványügyi szabályzatát mindenben figyelembe kell venni.)  

1. A tanuló kötelessége, hogy:  

• óvja saját maga testi épségét, egészségét;  

• óvja társai testi épségét, egészségét;  

• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-óvó – 

ismereteket;  

• betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a 

balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;  

• azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy másokat 

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

katasztrófát, tüzet) vagy balesetet észlel;  

• azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –, 

ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült;  

• megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában;  

• rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén 

pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében 

szereplő előírásokat.  

• az iskola épületébe tilos behozni dohányárut, szeszesitalt, drog-, és koffein tartalmú anyagot 

és energia italokat,  

• az iskolában tilos a rágógumizás, chips, napraforgó, tökmag fogyasztása. 

2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok:  

• a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; a testnevelés óra előtt 

már tornazsákkal mennek szünetre, 

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

tanulók átöltözés után a számukra kijelölt tornaterem előtt várakozzanak. 

• a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

(tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük;  

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

fülbevaló és hosszú műköröm viselete, valamint a rágógumizás. 

• kötelező felszerelés: 

o fehér póló, 

o sötét színű sportnadrág (fekete vagy sötétkék), 

o tiszta torna- vagy edzőcipő. 

• a felszerelést minden hét végén haza kell vinni, kimosni. 

• a felmentett tanulók a felmentésük indoklása után a tornateremben kötelesek tartózkodni. 
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3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és az iskolai 

védőnő biztosítja. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő tanévenként meghatározott napokon és 

időpontban végzi vizsgálatait.  

4.Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:  

• fogászat: évente 1 alkalommal,  

• általános szűrővizsgálat: évente 1 alkalommal (1. 3. 5. 7. évfolyamokon) ,  

• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal,  

• a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata.  

5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 1 alkalommal, 

illetve az osztályfőnökök jelzése alapján, szükség esetén. Írásban értesíti a szülőt a teendőkről. 

amennyiben a szülő nem működik együtt, a gyermek kezelését a védőnő végzi el tanítási időben, az 

iskolában.  

6. A szülő tanév elején és tanévközben írásban jelzi az osztályfőnöknek és az iskolavezetésnek, ha a 

gyermek egészségi állapota miatt az iskolában különleges bánásmódot, felügyeletet igényel.  
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13. A tanulók tantárgyválasztása  

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását biztosítja:  

• 4. évfolyamon: angol/német tantárgy  

• 1. évfolyamon: etika/hit- és erkölcstan 

2. Az iskola igazgatója minden tanév májusáig az osztályfőnökök közreműködésével értesíti a 

szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, és felmérik a szülők, tanulók 

igényeit.  

3. A szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban módosíthatja a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.  

4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.  

14. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  

1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:  

• osztályozó vizsga,  

• pótló vizsga,  

• javítóvizsga.  

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

• a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

• engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

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

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet,  

• ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet.  

3. Osztályozó vizsga ideje: január és június hónap eleje.  A tanulmányi idő rövidítését célzó 

osztályozó vizsgára jelentkezés határideje: az osztályozó vizsgát megelőző hónap 5-ig. Az 

információkat ki kell függeszteni az iskola tanárijában, ismertetni kell a szülői értekezleten és az 

osztályfőnöki órán, valamint meg kell jelentetni az iskola honlapján. 

4. Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban történik. Egy jelentkezési lapon az összes 

osztályozó vizsgára lehet jelentkezni. 

A jelentkezési lapon meg kell adni: 

- a tanuló nevét, osztályát, 

- azt a tantárgyat, amiből osztályozó vizsgát kíván tenni, 

- az érintett tantárgy évfolyamát 

- a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét. 
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A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát javasolja, 

vagy nem javasolja. 

5. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazolja.  

6. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott.  

7. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni  

8. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

• osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal, 

• ha fennáll a veszély, hogy a tanulót hiányzásai miatt nem lehet minősíteni (túl sok hiányzás, 

túl kevés értékelés) - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (7) – akkor a félév-, és a 

tanévzárás előtti hónap 5-ig értesíteni kell a szülőt az osztályozó vizsgára bocsájtás 

feltételeiről és a vizsga időpontjáról, 

• javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg. 

9. A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

Tantárgy 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

vizsga 

Alsó tagozat 

Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli  

Magyar nyelv írásbeli szóbeli   

Magyar irodalom írásbeli szóbeli   

Idegen nyelv írásbeli szóbeli   

Matematika írásbeli szóbeli   

Környezetismeret írásbeli szóbeli   

Informatika / Digitális kultúra     gyakorlati 

Felső tagozat 

Magyar nyelv írásbeli szóbeli   

Magyar irodalom írásbeli szóbeli   

Idegen nyelv írásbeli szóbeli   

Matematika írásbeli szóbeli   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek / Történelem írásbeli szóbeli   

Természetismeret / Természettudomány írásbeli szóbeli   

Biológia – egészségtan írásbeli szóbeli   

Fizika írásbeli szóbeli   

Kémia írásbeli szóbeli   

Földrajz írásbeli szóbeli   

Informatika / Digitális kultúra     gyakorlati 
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Javítóvizsgán, vagy ha az osztályozóvizsgán szükséges, az intézményvezető előírhatja az alábbi 

készségtárgyak esetében is a vizsga letételét. 

 

Tantárgy 
Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

vizsga 

Alsó tagozat 

Etika   szóbeli   

Ének-zene     gyakorlati 

Vizuális kultúra     gyakorlati 

Technika, életvitel és gyakorlat / Technika és tervezés     gyakorlati 

Testnevelés és sport / Testnevelés     gyakorlati 

        

Felső tagozat 

Etika   szóbeli   

Ének-zene     gyakorlati 

Vizuális kultúra     gyakorlati 

Hon- és népismeret   szóbeli   

Technika, életvitel és gyakorlat / Technika és tervezés     gyakorlati 

Testnevelés és sport / Testnevelés     gyakorlati 
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15. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 
iskolai rendezvények előkészítésében  

1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek:  

• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

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

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait 

is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.  

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

• osztályonként két-két hetes,  

• diákügyeletesek (7-8. osztályosok tanulók közül).  

4. A folyosóügyeletesek segítik az ügyeletes tanárok munkáját. 

5. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek 

feladatai:  

• gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta, terem 

tisztasága, stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);  

• a szünetben a termet kiszellőztetik;  

• a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik;  

• az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen 

tanulókat figyelmeztetik;  

• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat;  

• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik 

az igazgatóságot; 

• a hiányzó hetesek helyettesítéséről az osztályfőnök gondoskodik; 

• a két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

6. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi felelősök 

segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az 

órához szükséges eszközök előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, 

szertáros, térképfelelős stb.  

7. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával 

megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai 

rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskola éves munkaterve határozza 

meg. 
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16. A tanulók mulasztásának igazolása  

1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – tanítási órákról, 

valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – írásban igazolni kell.  

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ezen felül további 

három napon igazolhatja gyermeke hiányzását a választható foglalkozásokról (szakkör, korrepetálás, 

napközi, tanulószoba, stb.). 

3. A három napon felüli, vagy folyamatos – három napnál hosszabb – távolmaradásra csak az igazgató 

adhat engedélyt. Ilyen esetben a szülő írásban kérelmezi gyermeke (gyermekei) távolmaradását. A 

kérelemben fel kell tüntetni a tanuló (tanulók) nevét, a hiányzás kezdő és befejező dátumát, valamint 

a távolmaradás okát. Az igazgató döntését a beadott kérelemre vezeti rá, melyet bélyegzővel és 

aláírásával hitelesít. A kérelem eredeti példányát az intézmény iktatja, az kérelmet benyújtó szülő és 

a tanuló osztályfőnöke pedig másolatot kap róla. 

4. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. 

A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek.  

5. A tanuló mulasztásainak igazolását (orvosi, szülői, egyéb hivatalos igazolás) az iskolába 

jövetelének első napján, vagy a legközelebbi osztályfőnöki órán osztályfőnökének átadja, bemutatja.  

6. Amennyiben az igazolás átadása, bemutatása a fenti határidőig nem történik meg, úgy a tanuló 

hiányzásai igazolatlannak minősülnek. 

7. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, 

valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e a KRETA e-osztálynaplóba 

bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének 

összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. 

8. Amennyiben a tanuló sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az iskolát képviseli, 

távolmaradása igazolt hiányzásnak minősül és az osztályfőnök igazolja. 

9. Amennyiben a tanuló egyesület által szervezett sport vagy kulturális rendezvényen vesz részt 

17. A tanulók jutalmazása  

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  

• példamutató magatartást tanúsít,  

• vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

• vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

• vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

• vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez  

az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

2. Az intézmény igazgatói dicsérettel jutalmazza a megyei és kistérségi szintű versenyek I - III. 

helyezettjeit. Az országos versenyek helyezettjeit Széchényi emlékéremmel jutalmazza. 

3. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen 

szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek.  



Házirend 

- 24 - 

4. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

• szaktanári dicséret,  

• napközis nevelői dicséret,  

• osztályfőnöki dicséret,  

• igazgatói dicséret,  

• nevelőtestületi dicséret.  

5. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni a KRETA 

e-naplón keresztül. 

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

vezetni.  

7. 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. 

8. 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.  

9. 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. 

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

végzett tanulók a tanév végén:  

• szaktárgyi teljesítményért,  

• példamutató magatartásért,  

• kiemelkedő szorgalomért,  

• példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

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

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.  
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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. Igazgató, 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. 

 



18. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések  

 

1. Azt a tanulót, aki  

• tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

• vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

• vagy igazolatlanul mulaszt  

büntetésben lehet részesíteni.  

2. Az iskolai büntetések formái  

• szaktanári figyelmeztetés,  

• napközis nevelői figyelmeztetés,  

• osztályfőnöki figyelmeztetés,  

• osztályfőnöki intés,  

• osztályfőnöki megrovás,  

• igazgatói figyelmeztetés,  

• igazgatói intés,  

• igazgatói megrovás,  

• tantestületi figyelmeztetés,  

• tantestületi intés,  

• tantestületi megrovás.  

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

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

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás”, vagy magasabb szintű büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;  

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

• a szándékos károkozás;  

• az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;  

• ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

5. A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a 

körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével – 

az iskola igazgatója határozza meg.  

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

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  
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8. 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. 

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

53.§. -ban szereplő felhatalmazás alapján egyeztető eljárás előzheti meg. 

• 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. 

 

19. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok  

1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, melyek az 

iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek.  

2. Az iskola igazgatója az osztályfőnökök közreműködésével minden tanév végén tájékoztatja a 

szülőket  

• azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben, az iskolában szükség lesz,  

• az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről,  

• arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez.  

3. A felmérések alapján minden év január 25.-ig az igazgató meghatározza a tankönyvellátás rendjét, 

melyről tájékoztatja a szülőket, és a tanulókat.  

4. A tanulók a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják meg átvételi elismervény 

ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt 

tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, ameddig a tanulónak 

tanulmányai során szüksége van rá.  

5. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói 

jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott 

tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába.  

6. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az iskola 

részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi 

tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében 

a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója 

dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést.  

7. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv 

álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  
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20. Egyéb rendelkezések 

21.A baleset esetén teendő intézkedések 

1. Nevelői intézkedések 

• A tanuló rosszulléte, sérülése esetén az osztályfőnök az ügyeletes nevelő, a foglalkozást tartó  

nevelő vagy pedagógiai asszisztens 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).  

• A tanulók higiéniás felügyeletéért a pedagógusok közbenjárhatnak a védőnőnél és a 

családvédelmi szolgálatnál.  

22. Bombariadó esetén szükséges teendők  

1. Bombariadó esetén az intézményvezető az intézményvezető-helyettes és a tagintézmény-vezető 

intézkedhet.  

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

3. Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság 

információja alapján az intézményvezető, illetve helyettese, akadályoztatása esetén az intézkedéssel 

megbízott személy dönt.  

4. Az intézményvezető kidolgozza az együttműködést a gyermekek bombariadó esetén történő 

ideiglenes elhelyezéséről az adott szituációnak figyelembevételével és a szakember 

együttműködésével. 

23. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala és elhelyezése az 
iskolába  

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot csak akkor 

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

tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a 

tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában. 

2. 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 az iskolatitkári irodába. A leadott tárgyak az iskola elhagyásakor átvehetők. 

3. Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget.  

4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem 

szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli 

dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés 
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nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja (a mobiltelefon kivételével), 

a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.  

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

kerékpárt, rollert, gördeszkát, kismotort használni tilos. Kerékpárral, kismotorral történő közlekedés 

esetén, a járművekben esetlegesen keletkezett károkért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. 

24. A mobiltelefonok és egyéb digitális, infokommunikációs eszközök tanórai és 
egyéb foglalkozásokon való használatára vonatkozó előírások:  

1. Infokommunikációs eszközöket (tablet, laptop, audioeszközök, stb.) csak pedagógussal 

egyeztetett, az oktatáshoz kapcsolódó célból lehet az iskolába hozni. 

2. Mobiltelefont saját felelősségre lehet az iskolába hozni. Az iskolába érkezve, a tanulók a 

mobiltelefont és a digitális eszközöket kikapcsolt állapotban, a táskájukban helyezik el a tanítási idő 

végéig. 

3. A tanulóknak a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, 

laptop, audioeszközök, stb.) óra alatt sem elővenni, sem bekapcsolni nem szabad kivéve, ha azt a 

pedagógus felszólítására az órán használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs 

eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják 

4. Az óraközi szünetekben, napközis szünetekben vagy tanórán kívüli foglalkozások alatt csak tanári 

engedéllyel kapcsolható be a telefonkészülék. 

5. Ha a foglalkozást nem a saját teremben tartják (szaktanterem, udvar, tornaterem, stb.), akkor a 

mobiltelefont magukkal viszik, és a foglalkozást tartó pedagógusnak leadják. A foglalkozás végén a 

telefont visszakapják. 

6. Az előírástól eltérő mobiltelefon használat esetén a pedagógus elveszi a készüléket és az igazgatói 

irodába leadja. Itt a készülék, kikapcsolt állapotban a páncélszekrénybe kerül elhelyezésre és csak a 

tanuló szülőjének/gondviselőjének adható át. Az intézménybe hozott infokommunikációs 

eszközökért az iskola nem vállal felelősséget. 

7. 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. 

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

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

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

2. Amennyiben az iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony 

megszűnése után – kérelemre – a tanuló részére visszaadja. 
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26. Az oktatási intézménnyel jogviszonyban nem álló személyekre vonatkozó 
rendelkezések: 

Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok, előírások az iskola területén: 

1. Az iskola területére, a parkolásra kijelölt hely kivételével gépkocsival, motorbiciklivel, biciklivel 

behajtani és parkolni tilos. 

2. A parkolót az intézmény dolgozói és az áruszállítók használhatják. Egyéb esetekben az intézmény 

vezetője adhat behajtási engedélyt. 

3. Az iskola területén botrányt okozó szülő, rokon, vagy más „kívülálló” személy a közoktatásra 

vonatkozó jogszabályok alapján felel a szabálysértésért. 

4. Az iskola területén, épületeiben tartózkodó - az iskolával jogviszonyban nem álló személyek – 

magatartásukkal az oktatást nem zavarhatják. 

5. Az iskolába érkező szülők a kapuig kísérhetik gyermeküket. Ez alól az elsős szülők a beszoktatási 

időszakra felmentést kapnak. 

6. A gyermekeikért érkező személyek a kapu előtt várakozhatnak. 

7. Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek a tanulókkal szemben fegyelmező, számon kérő 

intézkedéseket nem tehetnek. Problémájuk megoldása érdekében kötelesek az osztályfőnök vagy az 

intézmény vezetésének segítségét kérni. 

27. E-napló – KRÉTA 

1. Az intézményben elektronikus napló működik.  

2. Az elektronikus napló az iskola honlapján elérhető. www.nagydorogsuli.hu 

3. Minden beiratkozott első évfolyamos tanuló az adott tanév első szülői értekezletén kap hozzáférési 

lehetőséget.  

4. Az osztályfőnökök megadják a szülőknek a gondviselői, a tanulóknak a tanulói felhasználónevet 

és jelszót, és tájékoztatják a szülőket az elektronikus napló használatáról.  

5. Az iskola honlapján tájékoztatja az érintetteket az elektronikus ügyintézés módjáról 
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28. A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás 
lebonyolításának szabályai  

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk minden 

iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező beiskolázási 

körzetben lakik.  

2. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, először az 

iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi fel. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk településén 

vagy kerületében található.  

3. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket teljesíteni, ezt – a 

felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt legalább tizenöt 

nappal – nyilvánosságra kell hozni.  

4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a 

jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt 

különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  

• testvére iskolánk tanulója  

• munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében található,  

• az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren belül található.  

5. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad 

férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több felvételi kérelem 

érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt.  

6. A sorsolás lebonyolításának szabályai:  

• A sorsolás nyilvános.  

• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.  

• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorsolásban 

érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

• A sorsolás helyszíne az iskola épülete.  

• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja után 

tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  

• A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja le.  

• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézményi tanács és a szülői 

szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola igazgatóhelyettese, a 

jegyzőkönyvvezető.  

• A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese.  

• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási 

bizottság tagjait.  

• A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyezni a 

sorsolási urnába.  

• Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd mindenki 

számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  

• Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében azonnal 

rögzíti a jegyzőkönyvben.  
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• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.  

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási 

bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető 

tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az 

iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság 

elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.  

• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.  

7. A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a felvételről, illetve a 

felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó 

szülőknek. 

29. A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 
köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési 

intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy 
azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei 

és az alkalmazandó intézkedések.  

1. A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt 

követ el vagy azzal fenyegetődzik, akkor az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően 

ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban 

résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.  

2. 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. 

3. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.  

4. Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek 

vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől 

számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő 

fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit.  

• A vizsgálat lefolytatására az intézmény vezetője háromfős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga, vagy helyettese vezet.  

• A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló 

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést.  

• A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi 

vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.  

• Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt 

folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, 

milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel.  
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5. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, 

valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény 

elítélő motivációját kell szolgálniuk 

30. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai  

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola 

igazgatója készíti el.  

2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket 

küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat 

vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját.  

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az 

iskola igazgatójához.  

4. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a 

házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi az iskolai 

szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.  

5. Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a 

fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését.  

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.  

7. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illetve – bármely 

nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége.  
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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.  
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3. sz. melléklet 

A Nagydorogi Széchényi Sándor Általános Iskola intézkedési terve a járványügyi 
készenlét idejére 

(2020. november 10-i jogszabályi állapotnak megfelelő eljárásrend) 

 

Jelen intézkedési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült: 

• az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott: INTÉZKEDÉSI TERV a 2020/2021. 

tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrendről 3. verzió (változásokkal egységes szerkezetben 2020. október 1.) 

• Gyakorlati útmutató az iskola-egészségügyi szolgálat működéséről a 2020/2021. tanévben a 

járványügyi készenlét időszakában - Összeállították: a Házi Gyermekorvosi Kollegiális 

Szakmai Vezetői Hálózat tagjai, Dr. Mezei Éva a Gyermek Alapellátási Tagozat 

iskolaegészségügyi tagja közreműködésével (2020.08.31.) 

• 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről 

 

Iskolánkban 2020. december 1-jétől keddtől, az alábbi előírások betartása kötelező: 

 

Az iskolába kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló vehet részt a tanórákon, 

foglalkozásokon. A pedagógusoktól és technikai dolgozóktól is elvárás, hogy csak egészségesen és 

tünetmentesen jelentkezzenek munkavégzésre. A tanulók szüleit az osztályfőnökök tájékoztatják 

arról, hogy mi az eljárásrend, ha gyermeküknél tüneteket észlelünk. (nem vehet részt a 

foglalkozásokon, elkülönítés a szülő megérkezéséig, és a szülő kötelessége az orvosi vizsgálatról való 

gondoskodás). 

 

1. Belépés az iskola épületébe, étkezés 

 

a) a kisiskolában  

• az 1.b és a 2.b (bontott csoport) az alsó termek udvari bejáratát használja, az 1.a, 2.a, 3.a 

és 3.b a kisiskola udvar felöli bejáratát. 

• a tízórait és az uzsonnát minden osztály (csoport) a saját termében fogyasztja el. ebédelni 

12:30-kor a 2. és a 3. osztály jön, őket 20-25 perc eltéréssel követi a két első osztály. 

• ebéd után és napközi alatt a tanulók egységesen a kisiskola udvar felöli bejáratát 

használják.  

b) a nagyiskolában  

• az emeleti termekben elhelyezett osztályok (4.a, 5.a, 7.a, 8.a, 8.b) a főbejáraton keresztül 

léphetnek be az iskolában és az óraközi szünetekben is ezt használhatják, illetve a bejárat 

előtti udvarrészt, 

• a földszinti termekben elhelyezett osztályok (5.b, 6.a, 7.b) a hátsó bejáraton léphetnek be 

az iskolába és az óraközi szünetekben is ezt használhatják, illetve a hátsó udvarrészt 

(betonos pályát), 
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• minden étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) az ebédlőben történik. Az órarendi beosztás 

függvényében az egyes osztályok egyszerre, lehetőleg a többi osztálytól elkülönülten 

étkezzenek.  

• ebéd után a 7. tanórában és napközi alatt a tanulók egységesen a főbejáratot és a bejárat 

előtti udvarrészt használják. 

 

Az iskolába csak az ügyeletes nevelők engedhetik be a tanulókat és ők felvigyázzák, hogy érkezéskor 

mindenki fertőtlenítse a kezét a bejáratoknál elhelyezett karos készülékek segítségével. Az ügyeletes 

nevelők néhány perccel fél nyolc előtt érkeznek, hogy mindkét bejáratnál felügyelni tudják a belépést.  

2020. december 1 - től folytatódik a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók kötelező 

testhőmérsékletének mérése az iskolába érkezéskor. A hőmérsékletmérést, érintésmentes állványos 

és kézi hőmérők segítségével az ügyeletes nevelők végzik, illetve felügyelik az iskolák bejáratánál. 

Amennyiben a testhőmérséklet 37,2 – 37,7 °C között van, úgy a mérést 15-20 perc múlva meg kell 

ismételni. Ha a megismételt mérés is hasonló értéket mutat, úgy a tanuló szüleit értesíteni kell. 

Amennyiben a testhőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 37,8 °C, úgy a tanulót el kell különíteni és 

értesíteni kell a szülőt, hogy gondoskodjon a gyermek hazajutásáról. A szülő megérkezéséig a 

tanulóra a pedagógiai asszisztens, vagy a reggeles takarítónő vigyáz. 

Az elkülönített gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

A belépésre várakozóknál ügyelni kell a távolságtartásra. 

Amennyiben a szülők érkezéskor vagy távozáskor kísérik gyermekeiket, úgy kérjük, hogy az iskola 

bejárata előtti utcaszakaszon tartsák be a járványügyi előírásokat (maszkhasználat, távolságtartás, 

nagyobb csoportosulás elkerülése). 

A kézfertőtlenítők használatára főként az iskolába érkezéskor van szükség, hogy elejét vegyük a vírus 

behurcolásának. Napközben többszöri alapos kézmosásra van szükség elsősorban (!), a mosdókban 

elhelyezett fertőtlenítő szappanok használatával. 

Étkezés előtt-után és a mosdók használata után a szappanos-fertőtlenítő kézmosás kötelező. Ezt 

követően nem indokolt még külön a kézfertőtlenítő használata! 

2. Általános óvó-védő rendszabályok:  

Ameddig nem változnak a központi előírások, addig iskolánkban is marad az október 1-jén már 

bevezetett maszkhasználati rend, vagyis: a tanulók és a tanárok a közösségi tereket (folyosó, udvar) 

csak maszkban használhatják. 

A tanórák alatt  nem kötelező a maszk használata, de aki akar, természetesen hordhat maszkot. Hívjuk 

fel a tanulók figyelmét, hogy legyen náluk maszk! 

A helyes maszkhasználatot az osztályfőnökök ismertetik és minden pedagógus – különösen az 

ügyeletesek nevelők – ellenőrzik.  

Szünetekben (a tízórai szünet kivételével) minden tanuló az udvaron tartózkodik. 

Az udvaron, ha lehetséges a megfelelő távolságtartás, akkor nem kötelező a maszk használata 

(sorakozónál, a ki- és bevonulásnál viszont igen!). 

A hetesek az osztályteremben maradnak és gondoskodnak az osztálytermek teljes légcseréjéről 

(szellőztetés – ajtó, ablak). 

A folyosók szellőztetését a takarítónők végzik.  

A téli hideg időjárás miatt a gyakori rövidebb szellőztetést alkalmazzuk. Ha a kinti hőmérséklet 

engedi, csak akkor tartsuk nyitva tanóra közben az ablakokat. 

Rossz idő esetén szünetekben a tanulók az osztálytermükben maradnak (nem a folyosókon 

csoportosulnak). 
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Minden iskolába lépő külsős személynek kötelező a maszk használata. 

A szülők csak előzetesen egyeztetett időpontban, igazgatói engedéllyel léphetnek be az iskolába. 

 

3. Teremhasználat 

A nagyiskolában, a lenti kivételektől eltekintve, a kötelező tanórák megtartásához nem használhatóak 

a szaktantermek (minden osztály a saját termében marad). 

Kivételek:  

• német - Peterdiné K. Adri csoportja a média teremben, Schleier Zita csoportja a német 

teremben 

• angol – az adott évfolyam „a” osztályának termében 

• informatika – az informatika teremben 

• 8.a-8.b – összevont ének az ének teremben, 

• 8.a-8.b – összevont rajz az ének teremben. 

• katolikus hittan (5., 7., 8. évf.) – saját terem, (4., 6. évf.) – média terem 

• református hittan – ének terem 

• evangélikus hittan – természettudományi terem 

• etika (4., 5., 6., 7., 8. évf.) – saját terem 

A 6.a bontott óráinak terembeosztása: 

• magyar 6.a – saját terem 

 6.b – ének terem 

• matematika 6.a – saját terem 

 6.b - informatika terem 

• természetismeret 6.a – saját terem 

 6.b – természettudományi terem 

• történelem-informatika 6.a – saját terem 

 6.b – informatika terem 

• történelem-technika saját osztály és udvar vagy rossz idő esetén természettudományi 

terem 

 

A szaktantermek esetében a használat gyakoriságától függően, legalább minden második szünetben 

el kell végezni a fertőtlenítést a padok, asztalok, székek, az ajtó és ablakkilincseken. 

 

Énekórákon kerülni kell a tanulók énekeltetését, lehetőleg zeneelmélet feldolgozást és 

zenehallgatást alkalmazzunk.  

A délutáni énekkari foglalkozások elmaradnak. 

4. Testnevelés órák, sportkörök és délutáni foglalkozások szervezése 

Testnevelés órákra a kisiskolás osztályok a saját termükben öltözködnek és az órát vagy ott az 

udvaron, vagy a nagy iskola betonos-, füvespályáján tartják meg. 

Rossz idő esetén maradnak az osztálytermükben. 

A felsős osztályokból a fiúk a sportcsarnok színpadán öltözködnek. A színpadot két részre kell osztani 

és két feljárási lehetőséget kell kialakítani. Ha egyidőben két osztálynak van testnevelés órája, akkor 

az osztályok fiú tanulói a számukra kijelölt feljárón közlekednek és a saját felükön öltözködnek. 
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A lányok a két tornatermi öltözőt használják. Ha két felsős osztálynak egyszerre van testnevelés órája, 

akkor az „a” osztályba járók, vagy a nagyobb osztályba járó lányok öltözködnek a fiú öltözőben. 

A testnevelés órákat elsősorban a szabadban kell megszervezni, csak rossz idő esetén használhatóak 

a benti termek. 

A negyedikesek és ötödikesek úszásoktatása elmarad. Ha második félévben indulna az úszás, akkor 

az 5. osztály vesz részt rajta. 

 

A délutáni foglalkozásokból a napközis és felzárkóztató, kompetenciafejlesztő és foglalkozásokat 

tartjuk meg.  

Alsó tagozaton a rendelkezésre álló KAP-os órákat is elsősorban erre fordítsuk. 

Csak az on-line tanulmányi versenyeken való részvétel lehetséges. Egyéb versenyeket, 

kirándulásokat, rendezvényeket csak osztályszinten elkülönítve lehet tartani! 

Ha lehetséges az év eleji szülői értekezleteket is on-line módon szervezzék meg az osztályfőnökök.  

Személyes jelenlétet igénylő rendezvény csak igazgatói engedéllyel szervezhető. 

5. Tanulói hiányzások kezelése 

Ha a tanuló vagy a pedagógus bármilyen betegség miatt marad otthon, akkor a háziorvos, kezelőorvos 

igazolásával, vagy korházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. („majd behozom holnap” nem 

megengedhető!).  

Minden pedagógusnak és szülőnek bejelentési kötelezettsége van (intézményvezetés felé), ha saját 

maga, vagy közvetlen családtagjai esetében igazolt koronavírus fertőzés, vagy megfigyelés (karantén) 

elrendelése történt. 

6. Takarítási feladatok 

Az iskolai takarítás során irányadó az EMMI Intézkedési Tervének 1. sz. mellékletében foglaltak 

betartása, elvégzése.  

A munkát oly módon szervezzük meg, hogy a mellékletben felsorolt fertőtlenítő takarítást egyes 

lépéseit nem csak a tanév megkezdése előtt, hanem elosztva havi ismétlődő ciklusokban is 

elvégezzük. 

A takarítók lépcsőzetes munkakezdéssel dolgoznak, annak érdekében, hogy a napközbeni 

fertőtlenítések elvégzése biztosítható legyen. 

Eddigi munkájuk kiegészül: 

• a bejáratoknál és a mosdókban elhelyezett fertőtlenítő szerek folyamatos pótlásával,  

• szüneteket követően a folyosói ablak és mosdó ablakok kinyitásával biztosítják az épület 

légcseréjét, 

• fertőtlenítő takarítást végeznek az alábbiak szerint: 

➢ a közösségi terekben (folyósó, mosdó, aula, bejárat) a szüneteket követően – tanórák alatt – 

fertőtlenítő hatású szerrel végig takarítják a kézzel gyakran érintett felületeket (korlátok, 

villany- és egyéb kapcsolók, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, ajtó és ablak kilincsek, 

folyósói lambéria, folyosói padok, stb.) 

➢ a szaktantermek esetében minden tanulócsoport után, az osztálytermek esetében pedig a 

napközi megkezdése előtt elvégzik a fertőtlenítést a padok, asztalok, székek, az ajtó és 
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ablakkilincseken (a szaktantermekbe csak ezt követően léphet be a következő tanulócsoport 

– tanári engedéllyel természetesen). 

• a tanórák után szintén fertőtlenítő hatású szerekkel végzik el takarítási feladataikat, 

• a szaktanárok jelzései alapján szükség szerint fertőtlenítik a tanórán használt eszközöket 

(sportszerek, labdák, kísérleti eszközök, térképek, táblafilcek, stb.).  

• a számítógép egyes elemeit (egér, billentyűzet, monitor, tablet), csak a nap végén fertőtlenítik, 

mert itt a tanulóknak kötelező a teremben elhelyezett kézfertőtlenítő használata. 

7. Digitális munkarend 

Az oktatási-nevelési tevékenység folytatásának biztosítása érdekében kérem, hogy minden 

pedagógus és osztály készüljön fel arra, hogy szükség esetén tudjon otthonról dolgozni, illetve 

tanulni. 

Folyamatban van a Google Gsuite felületen iskolánk regisztrálása. Ezt követően a tanulók számára 

email címeket regisztrálhatunk, és ingyenesen használhatóvá válik a Google Classrom alkalmazás. 

Ezen kívül a KRETA rendszer Digitális Kollaborációs Tér szolgáltatását is igénybe tudjuk venni. 

A szülői igények, lehetőségek figyelembe vételével természetesen, továbbra is használhatjuk a zárt 

Facebook csoportokat. 

Az eltelt időszakban többször felmerült, hogy egyes szülők szeretnék, ha egészségügyi problémákkal 

küszködő gyermekeiknek on-line oktatást biztosítanánk. A hagyományos és az on-line tanórák 

egyidőben történő megtartása komoly nehézséget jelent, mert teljesen más jellegű felkészülést 

igényel a tanártól.  Az érintett tanulók esetében egyedi eljárások segítségével oldjuk meg (oldottuk 

meg) a problémát, digitális munkarendet ugyanis csak az operatív törzs rendelhet el. 

 

Nagydorog, 2020. november 27. 

 

 Szilágyi Péter 
 intézményvezető 
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4. sz. melléklet 

Új COVID-eljárásrend alkalmazása a köznevelési intézményekben 

(a Tolna Megyei Kormányhivatal 2022. szeptember 9-én kiadott TO/NEF/0588-2/2022. 

iktatószámú eljárásrendje alapján) 

 
Köznevelési intézmény esetén a SARS-COV-2 okozta fertőzések esetén követendő járványügyi 

szabályokat tartalmazó eljárásrend 2022. szeptember 9. napjától alkalmazandóan az alábbiak 

szerint módosult: 

• A COVVID-19 fertőzés bejelentését a háziorvos/kezelőorvos/ellátó orvos teszi meg az OSZIR 

Fertőzőbeteg jelentő alrendszerébe. 

• Igazolt COVID-19 fertőzés esetén a fertőzöttel szoros kapcsolatba került, COVID-19 fertőzésre 

gyanús tüneteket nem mutató személy látogathatja - akár dolgozóként, akár tanulóként - a 

köznevelési intézményt.  

• Az igazolt COVID-19 fertőzöttel történt szoros kontaktus (potenciális expozíció) időpontjától 

számított 5 napig köteles a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.  

• Amennyiben a kontakt személynél COVID-19 fertőzésre gyanús tünetek jelentkeznek, akkor az 

akkor számára is szükséges antigén gyorsteszt vagy PCR vizsgálat és elkülönítés. 

• A fentiek értelmében a jelenleg kontaktként karanténban lévő tanulók, dolgozók is látogathatják 

a köznevelési intézményt a fentiek szerinti módon. 

• Változatlanul érvényes az eljárásrend a tekintetben, hogy a pozitívként 7 napig elkülönített 

személyek esetében az elkülönítés időtartama lerövidíthető: 

• amennyiben a beteg az elkülönítés 4. napján már láztalan,  

• légúti tünetei megszűntek,  

• akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon antigén gyorstesztet végeztethet, és annak 

negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható. 

 


