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1. Jogszabályi háttér 

 

 Az általános emberi-állampolgári, gyermeki és egyéb jogok/kötelességek mellett a speciálisan 

közoktatási jogokat és kötelességeket a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi 
LXXIX. törvény, (a továbbiakban Ktv.) valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

szóló módosított 11/1994. MKM rendelet (a továbbiakban R), és a 243/2003. (XII. 17.) 

Kormányrendelet tartalmazza. 

 A Házirend - mint az iskolánk életét szabályozó belső jogi dokumentum – meghatározza a 

törvényes működés feltételeit a nevelő-oktató munka zavartalan megvalósítása és a tanulók 

közösségi életének szervezése érdekében. 

2. A Házirend hatálya, érvényessége 

 A Házirend szabályainak betartása kötelező az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók, a 
tanulók szülei, valamint a pedagógusok és más alkalmazottak számára. 

 Területi hatálya kiterjed az intézmény minden épületére, valamint az iskola által szervezett 

programokon az iskolán kívüli helyszínekre. 

 Időbeli hatálya kiterjed azokra a tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett 

programokra, melyeket az iskola szervez, és amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét. 

 A II. RF. Általános Iskola jelen Házirendje 2005. január 2-án lép hatályba és a következő 

módosításig érvényes.  

3. Jogorvoslati jog gyakorlása, érdekképviselet 

 A tanulói jogviszony létesítésének, megszüntetésének, megszűnésének szabályait a 
Pedagógiai Program, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától – az első osztályos tanuló a 

tanévkezdés napjától - kezdve gyakorolhatja. 

 A tantárgyi, tanévi felmentések, a magántanulóvá válás, a tanulmányi idő 

megrövidíthetőségének alkalmazására a jogszabályban meghatározott módon és esetekben az 
iskola igazgatójához benyújtott írásbeli szülői kérelem alapján van lehetőség. A Szülői 

Szervezet és a Diákönkormányzat jogainak gyakorlása szempontjából iskolánkban a “tanulók 

nagyobb közösségének” minősül, ha az érintett tanulói kör legalább az adott évfolyam 

létszámával megegyezik. 

 A tanulók a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz osztályfőnökeiken, a 

Diákönkormányzatot patronáló pedagógusokon és az iskolavezetésen keresztül rendszeresen 

hozzájuthatnak.  

 A tanulók, osztály- és diákköri közösségek gondjaikkal, kéréseikkel – személyesen vagy 

képviselőik útján - közvetlenül is felkereshetik a szaktanárt, osztályfőnököt, igazgatót, v. 
helyetteseit. A sorrend változtatás csak nagyon indokolt esetben!  

 A tanulók, szülők, dolgozók írásban is megfogalmazhatják véleményüket a rendszeres igény 

felmérések és elégedettség-vizsgálatok során.  

4. A tanulók jogai és kötelezettségei 

 Minden tanuló – mint az iskolaközösség tagját – jogok és kötelességek illetnek meg. 

 A tanuló jogviszonyon alapuló jogokat, a tanuló a beíratás napjától gyakorolhatja. 
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4.1 A tanuló joga, hogy: 

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

kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában és a nevelési- 

oktatási intézmény tevékenységének irányításában, 

 vallási meggyőződését, nemzeti, vagy etnikai önazonosulását tiszteletben tartsák. E jogok 

gyakorlása nem ütközhet érvényes jogszabályokba, és nem sértheti más tanulók ugyanezen jogait, 

 az iskola órarendben biztosítja a tanulók hitoktatását, 

 kezdeményezze szakkörök, diákkörök, sportkörök létrehozását, 

 látogassa és szakszerű irányítás, és felügyelet mellett használja az iskola létesítményeit 

(könyvtárat, számítástechnikai szaktantermet, sportpályát, stb.). szaktanári felügyelet mellett 

használhassa azokat a berendezéseket, eszközöket, stb., amelyek felkészülését előmozdítják, 

érdeklődését kielégítik, 

 részt vegyen a szakkörök, diákkörök munkájában, 

 tagja legyen az iskolai kulturális és sportköröknek, egyesületeknek, 

 utazási, kulturális és egyéb kedvezményekben részesüljön,  

 az iskolai étkezést igénybe vegye, ahhoz támogatást igényeljen a jogszabályokban meghatározott 

módon, 

 jutalomban részesüljön, véleményt mondjon, a DÖK képviselőn keresztül javaslatot tegyen a 

nevelő-oktató munkával összefüggésben, 

 tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben, 

 választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

 kérhesse az átvételét másik – azonos vagy más típusú – oktatási intézménybe, 

 a jogszabályban előírtak szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról (e 

szándékát kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 
megelőző harminc napig kell írásban bejelentenie az iskola igazgatójánál), 

 a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül írásban kérheti, hogy a javítóvizsgát független 

vizsgabizottság előtt tehesse le (kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával kell ezen igényét 

bejelenteni), 

 osztályozó vizsgát tehet a nevelőtestület döntése, ill. a jogszabályban előírtak szerint, 

 egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben, az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen 

eleget (jogszabály alapján), 

 nyelvtanulás céljából másik iskolában elméleti órákon vegyen részt, 

 rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön, 

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

 jogai megsértése esetén eljárást kezdeményezzen (iskolaköteles tanuló esetén a szülő, vagy 

törvényes képviselője által) 

 magántanuló legyen a jogszabályban meghatározott feltételek alapján, 

 kérje a kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését az iskola igazgatójától, ha az 

adott tantárgyi követelményeknek korábban már megfelelt. 

 

4.2 A tanuló kötelessége, hogy: 

 tartsa be az iskola Házirendjét: 

 az ügyeletre érkező tanulók RFÁI ½ 7- ½ 8-ig, GYKI 7-1/28 –ig tanári felügyelet mellett a 

kijelölt teremben tartózkodhatnak. 

 részt vegyen a kötelező foglalkozásokon, eleget tegyen – képességeinek megfelelő rendszeres 

munkával és fegyelmezett magatartással – tanulmányi kötelezettségeinek, 

 tartsa be a tanulmányi rendet, az oktatási helyek munkarendjét, valamint a nevelési-oktatási 

intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, 

 őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 

használt eszközöket, védje az intézmény létesítményeit, felszereléseit, 

 az okozott kárt a vonatkozó jogszabálynak megfelelően megtérítse, 

 segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését, és őrizze meg hagyományait, 
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 tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, oktatók, valamint más iskolai dolgozók személye és 

munkája iránt, 

 becsülje társait, fegyelmezett magatartásával járuljon hozzá a nevelési-oktatási intézmény jó 

hírnevéhez, 

 óvja saját és társai testi épségét és egészségét, 

 sajátítsa el és alkalmazza a munka és egészségvédelemre vonatkozó szabályokat 

 Az iskola területén, valamint az iskolán kívül szervezett foglalkozásokon, hivatalos 

rendezvényeken, osztálykirándulásokon, az iskola valamennyi tanulója számára a 

szerencsejátékok űzése, a dohányzás, a kábítószer és a szeszesital fogyasztása tilos (pl. 

kihelyezett gyakorlati foglalkozások, iskolai ünnepély, színház, koncert, múzeum, 

sportverseny, bármilyen rendezvény), 

 Ön- és közveszélyes tárgyakat az intézményekbe behozni tilos! 

 

5. Az iskola munkarendje 

5.1. A tanév beosztása 

 A tanév szeptember hó 1. napján kezdődik, és a következő év augusztus hó 31. napján fejeződik 

be. 

 A tanév rendjéről az oktatási miniszter rendelkezik. 

 

5.2. Az iskolai élet rendje, az oktatás formái, szervezése, helyszínei és ideje: 

 A tanítás helye az iskola épületei, udvara.   

 A Helyi tantervben megjelölt / idegen nyelvi órákat /és gyakorlati órákat /számítástechnika/ 

csoportbontásban szervezzük. 

 Az elméleti és a testnevelési órák osztálykeretben, a nyelvi órák, és a műhelyfoglalkozások, 
számítástechnika csoportbontásban folynak. A csoportok beosztását a szaktanárok és az 

osztályfőnökök készítik el. A csoportok összetételének megváltoztatása csak különösen indokolt 

esetben, egyedi elbírálás alapján történhet. 

 A tanítás ideje általában a munkanapok délelőttje. Az iskolaotthonos osztályokban a tanulási idő 

du. 16.00 óráig tart,  17.30 -17.00 óráig ügyeletet tartunk. 

 Amennyiben a tanulócsoportok számára egy időben nem áll rendelkezésre elegendő tanterem, 

délutáni foglalkozás is szervezhető.  

6. Diákönkormányzat 

 Iskolánk alsó és felső tagozatos tanulói – szervezeti egységenként - közös tevékenységük 
megszervezésére, a közösségi élet alakítására, fejlesztésére, jogorvoslati jogaik gyakorlására, 

érdekeik képviseletére Diákönkormányzatot szerveznek. 

 A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, az iskola 

nevelési és oktatási céljainak, hagyományainak és a tanulók életkori sajátosságainak és 

igényeinek a figyelembevételével. 

 Az osztályközösség, mint az intézmény Diákönkormányzatának legkisebb egysége, megválasztja 

az osztály diákbizottságot (ODB) és az osztály titkárát, valamint küldöttet delegál a 

Diákönkormányzat vezetőségébe. Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről 
dönt. 

 Az osztályközösség munkájának elsődleges segítője az osztályfőnök, akit az igazgatóhelyettes és 

az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslatának figyelembe vételével az igazgató bíz meg. 

 Az iskolai Diákönkormányzat élén – a működési rendjükben meghatározottak szerint – választott 

Iskolai Diákbizottság (IDB) áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az 
IDB képviseli. Az IDB vezetője tanácskozási joggal vehet részt a nevelőtestület ülésein. 

 A Diákönkormányzatok munkáját patronáló pedagógusok (alsós és felsős) segítik, akik az 

osztályfőnökökkel szorosan együttműködve gondoskodnak a tanulói jogok érvényesítéséről, 

rendezvények, programok szervezéséről. A Diákönkormányzat a patronáló pedagóguson 
keresztül is érvényesítheti jogait, fordulhat az iskola vezetőségéhez. 
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 A működés további előírásairól a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

rendelkezik. 

Az elméleti oktatás csengetési rendje: 

 1. óra    8 – 8:45 

 2. óra  8:55 – 9:40 

3. óra  9:55 – 10:40 
 4. óra  10:55 – 11:40 

5. óra  11:50– 12:35 

6. óra  12:45– 13:30 
7. óra  13:40 –14:25 

8. óra  14:30 – 15.15 

A Győri Kapui Általános Iskolában a 6. óra 12:40 –kor kezdődik, utána 15 perces szünettel. 

 A tanulóknak az órák kezdete előtt a tanár által megjelölt helyen és időben az adott tantárgy 

elvárásainak megfelelően kell megjelenniük, 

 Az elméleti és gyakorlati órák időtartama 45 perc. A tanítási órák vége előtt 5 perccel 

figyelmeztető csengetés szól. 

 Tanítási óra nem zavarható, nem rövidíthető, és csak különleges esetben maradhat el. 

 A tanítási óra tovább 45 percnél nem tartható 

 A gyakorlati foglalkozások órái összevontan is megtarthatók olyan módon, hogy az óraközi 

szünetek idejével később kezdődik, vagy korábban fejeződik be a foglalkozás.    

 A tanítás befejezése előtt a tanuló csak írásos engedéllyel távozhat az iskolából. Engedélyt, a 

szülő kérésére, vagy betegség esetén az ő beleegyezésével az osztályfőnök, vagy helyettese, 
illetve az iskola titkársága adhat ki. 

 A tanulók kötelesek a tanítási órákhoz szükséges tanszereket, felszerelési tárgyakat és az 

ellenőrzőt magukkal hozni. 

 A tanítási órákhoz szükségtelen tárgyakat (ide értve a mobil telefonokat, MP3 lejátszó 

fényképezőgép is) az órákon a tanulók nem használhatják. Ezen tárgyak elvesztéséből 
származó kárért az iskola anyagi felelősséget nem vállal, amennyiben – figyelmeztetés 

ellenére- a fentiekkel megzavarja a tanítás-tanulás folyamatát, az órát  tartó tanárnak joga van 

ezeket elvenni, kikapcsolt állapotban az igazgatóhelyettesi szobába leadni és a tanuló törvényes 
képviselőjének átadni. 

 A tanuló rendszeres délutáni elfoglaltságáról (sport, zene, különórák, ….) az osztályfőnököt 

tájékoztatni kell (tanuló, vagy szülő). A tanév során a tanításról történő kikérők elbírálásánál 

csak a bejelentett elfoglaltságokat lehet figyelembe venni. 

 

7.  A tanulói magatartás, megjelenés 

 A tanulóknak minden esetben az igazgató és a tanárok megbízásait legjobb képességük szerint 

kell teljesíteni. 

 Az igazgatóval, tanárokkal folytatott beszélgetés közben az „igazgató nő”, „tanár úr”, „tanárnő”  

megszólítást használják. 

 Az iskola minden dolgozójának a napszaknak megfelelően „Jó reggelt kívánok!”, „Jó napot 

kívánok!”, „Jó estét kívánok!”, formákkal köszönjenek. 

 A tanulók problémáikkal tanáraikat, osztályfőnöküket, az igazgatóhelyetteseket a tanítás előtt, a 

tanítási szünetben, vagy tanítás után kereshetik fel. 

 A titkárságot ügyintézés céljából a nagyszünetekben kereshetik fel. 

 Az irodákba, a tanári szobába, valamint a szertárakba csak engedéllyel léphetnek be. 

 A tanulók öltözete tiszta, rendezett legyen. 

 Az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az alkalomnak megfelelő ünnepi öltözékben kell 

megjelenni.  

 A testnevelés órákon előírt öltözet: fehér póló, tornanadrág, fehér váltó zokni, váltó tornacipő, 

 A balesetveszélyes helyeken: testnevelési órán, gyakorlati foglalkozásokon testékszer és egyéb 

ékszerek, a munkavédelmi előírások szerint nem viselhetők. 
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8.  Tanulmányi rend 

 A tantárgyválasztással összefüggő eljárás 
Az iskola igazgatója minden elsős tanuló beiratkozása előtt tájékoztatja az érdeklődő szülőket a 

helyi tantervekről, mely tartalmazza a tantárgyakat és azok óraszámait. A tantervek teljesítése (a 

magas nyelvi órák száma miatt) a kötelező órák mellett csak a választható órakeret terhére 
valósulnak meg a két tanítéási nyelvű osztályokban. 

A szülő eldöntheti, hogy az általános tanterv vagy a nemzetiségi tanterv szerint szeretné 

gyermekét taníttatni, s választásával elfogadja a tantervekben meghatározott tantárgyakat és azok 
óraszámait. 

Az iskolába újonnan beiratkozott tanuló szülője a beiratkozáskor írásban adhatja le a 

tantervválasztással kapcsolatos döntését. 

 
Tanulóink tanulmányaik során kérhetik átvételüket az évfolyam másik osztályába, amennyiben 

tudásuk az ott előírt tantervi követelményeknek megfelel. Áthelyezésükről szüleik írásbeli 

kérelme alapján az igazgató dönt. 
Tanulóként – a tantervi anyagon túlmenően – érdeklődésük, képességük alapján különböző 

szakkörökön, korrepetálásokon, sportkörökön vehetnek részt, melyekre a tanévkezdés második 

hetéig jelentkezhetnek. A foglalkozásokról az osztályfőnökök, szaktanárok adnak tájékoztatást. 
A jelentkezés után köteles vagy a tanév végéig részt venni az általad választott foglalkozásokon. 

 

 betegség miatt történő hiányzás igazolására a házi  /körzeti/ orvos hivatott, 

 a szülő legfeljebb 3 nap távollétet igazolhat egy tanév során (osztályfőnökkel történt előzetes 

megbeszélés alapján), ennél hosszabb távollétet -a szülő írásos kérelme alapján - csak az 

igazgató engedélyezhet, 

 a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása egy adott tantárgyból meghaladja a tanítási órák 

30%-át, a nevelőtestület engedélyezheti az osztályozó vizsgát. A jogszabályban rögzített 

esetben a nevelőtestület ettől eltérően dönthet. 

 Egy tanítási évben 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a tanköteles tanuló esetében 

a jogszabályoknak megfelelő fegyelmi intézkedés történik.   

 A nem tanköteles tanulót a szülő (gondviselő) előzetes írásos értesítése után 30 órát meghaladó 

hiányzás esetén el kell tiltani a tanév folytatásától 

 

9.  Az öt fokú osztályozás ajánlott követelményei 

 a) írásbeli feladatok százalékos értékelése és javítása: 
  100-91% 5 /jeles/ 

    90-76% 4 /jó/ 

    75-51% 3 /közepes/ 
    50-34% 2 /elégséges/ 

    33- 0% 1 /elégtelen/ 

 
Megjegyzés: Az ajánlott skálától a tantárgyi követelményeket figyelembe véve a tanulók előzetes 

tájékoztatása után a szaktanár eltérhet.  

 

 Egy tanítási napon, legfeljebb két bejelentett témazáró dolgozat iratható egy tanulóval. 

 

 A dolgozatokat kijavítva, a megíratást követő 10 munkanapon belül kell a tanulónak 

megkapnia. Későbbi időpontban értékelt dolgozatok esetében a tanuló eldöntheti, hogy 

érvényes-e a jegye, vagy sem. 

 

b. Szóbeli felelet értékelése: 

 5 (jeles): kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag, 

logikusan és hiánytalanul megadott válaszok, 
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 4 (jó): összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kis hányadára a 

tanuló csak tanári segédlettel emlékszik, 

 3 (közepes): akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem képes, a tények 

többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát segítő kérdések alapján felismeri a 

tanuló, 

 2 (elégséges): nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő 

kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni, közöttük összefüggéseket 
feltárni nem képes a tanuló, 

 1 (elégtelen): elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények 50%-át sem tudja még segítő 

kérdésekre sem felidézni a tanuló. 

 A tanulónak a szóbeli és írásbeli érdemjegyeit az ellenőrzőjébe kell iratnia, és szülőjével a 

jegyeket havonta alá kell íratnia. Az érdemjegyek ellenőrzőbe történt beírását havonta az 
osztályfőnök ellenőrzi. 

 

Osztályozhatóság, osztályozás rendje: 

 A tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai nem haladhatják meg az évi 250 órát 

 Az osztályozás az adott tanév tantárgyi követelményeinek való megfelelés ill. eredményes 

tantárgyi osztályozó vizsgaalapján történik. 

 Indokolt huzamos hiányzás esetén osztályozó vizsgára kötelezhető, a nevelőtestület határozata 

alapján.  

 A tanuló, ha az egyes tantárgyak éves óraszámának 30 %-át meghaladóan mulasztott, a 

nevelőtestület döntése értelmében osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait vagy 

évfolyamismétléssel. 

Az 1.-3. évfolyamon és a 4. évfolyam első félévében szövegesen értékelünk.  
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A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSE 
 

 PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

Iskolai 
fegyelmezettség 

Betartja      a      házirendet; 
példamutató;      megbízható; 

figyel társaira. 

Lényeges kifogás nem merül 
fel   a   magatartása   ellen; 

betartja a házirendet. 

Fegyelmezetlen; az 
elvárásoknak váltakozva felel 

meg; a tanítási órákat gyakran 

zavarja. 

Kirívó magatartási vétséget 
követ el; rossz példát mutat; a 

házirendet gyakran megszegi; 

szándékosan balesetet okoz. 

Iskolán kívüli viselkedés Az    idegenekkel    szemben 
udvarias;    az   elvárásoknak 

maradéktalanul megfelel; az 

iskola hírnevét öregbíti. 

Tisztelettudó. Hajlamos a fegyelem 
megsértésére. 

Neveletlen; udvariatlan; az 
iskola hírnevét rontja. 

Közösségi munka Önként  vállalt  és  rábízott 
feladatait felelősséggel el is 

végzi. 

A   közösségi   munkát   nem 
önként vállalja, de a rábízott 

feladatokat elvégzi. 

Nem   lehet   rá   számítani; 
fegyelmezetlen magatartásával             

rossz hatással van a 

közösségre. 

Szándékosan bomlaszt. 

Az iskolai környezetet… - óvja. - ellen nem vét. - ellen vét. - szándékosan rongálja. 

Viselkedési szabályok; 
Hangnem 

Kötelesség-                        és 
tisztelettudó; udvarias. 

Általában    kötelesség-    és 
tisztelettudó; udvarias. 

Magatartása ellen gyakran van 
kifogás; udvariatlan. 

Durva, goromba. 
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A  SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE 
 

 PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 

Az órai munka Munkáját képességei szerint 
végzi;                            önálló 

feladatmegoldásra      képes; 

tanulmányi          eredményét 
igyekszik megtartani. 

Iskolai   munkáját   teljesíti; 
képességeit     teljesítménye 

maradéktalanul nem tükrözi. 

Iskolai munkáját csak 
figyelmeztetés után végzi el; 

kitartó munkára nem képes; 

passzív; figyelmetlen. 

Képességeihez és 
körülményeihez képest keveset 

tesz; visszaesés figyelhető meg 

a tanulmányi munkájában; 
közömbös. 

Órán kívüli munkája A  tanórákra  adottságaihoz 
képest        jól       felkészül; 

szorgalmi    feladatokat    is 

vállal. 

Házi    feladatát    általában 
elvégzi, néha hiányos. 

Házi feladata gyakran nincs 
kész, illetve hiányos. 

Kötelességeit            gyakran 
elmulasztja; felkészültségben 

megbízhatatlan. 

Felszerelése Hiánytalan, rendezett. Általában rendben van. Írásbeli munkája, rendszeretete 
és felszerelésének állapota 

kifogásolható. 

Felszerelését gyakran otthon 
felejti, nem tartja rendben, házi 

feladatát nem készíti el. 

Írásbeli munkája Igényes. Rendezett. Rendezetlen. Igénytelen, rendezetlen. 

2.sz.táblázat24 
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10.  A tanórán kívüli iskolai foglalkozások 

 Az iskola gondoskodik a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról. 

 A tanítási órákon kívüli, a tanulással összefüggő iskolai szervezésű foglalkozásokon-az önkéntes 

jelentkezés után /szülő írásos nyilatkozata/ – kötelező részt venni. 

 

11.  A tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje 

 Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát – a Pedagógiai Programban meghatározott 
választható tantárgyak közül és eljárásrend szerint – a szülő gyakorolja. Attól az évtől, amelyben 

a tanuló a 14. életévét eléri, ezt a jogot a szülő a gyermekével közösen gyakorolhatja. A 

tantárgyválasztás eljárásrendjét a Pedagógiai Program tartalmazza. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók – Nevelési Tanácsadó, orvos szakvéleménye, 

pedagógus javaslata alapján vagy önkéntesen jelentkezhetnek – a megelőző tanév május 31-ig, 

az iskola által kiküldött jelentkezési lap leadásával. A jelentkezés egy tanévre szól. A tanórán 

kívüli foglalkozásokról való távolmaradást a tanóraival megegyező módon igazolni kell.  

 A tanuló/szülő választását a szorgalmi idő kezdő napját megelőző 5 munkanapon belül az 

igazgató engedélyével módosíthatja.  

 Az iskolában alkalomszerűen szervezett kulturális, sport és egyéb foglalkozásokon 

(könyvtárhasználat, vetélkedők, versenyek, rendezvények) való részvétel önkéntes. 

 Az iskola által alkalomszerűen szervezett szabadidős foglalkozásokon – kirándulás, túra, 

színház- mozi, hangverseny látogatás, táborok, stb. - a részvétel önkéntes, azokat a pedagógusok 

a szülői és diák közösségek véleményének kikérésével, az intézmény vezetőjének 
jóváhagyásával szervezik. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezni. 

 Az intézmény szervezésében működő tanórán kívüli rendszeres, csoportos foglalkozási 

formákról a Pedagógiai Program és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz előírásokat.  

 A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról az érintett tanulókat és szüleiket a 

foglalkozást tartó pedagógusok - szóban és/vagy írásban évente október 1-jéig - tájékoztatják.  

 Intézményünk együttműködik a területileg illetékes történelmi egyházakkal. Kérésükre 

foglalkozásaikhoz tantermet biztosítunk az iskola tanítási rendjéhez igazodva. A tanulók 

számára a részvétel önkéntes. A hitoktatást egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi. 

 A magatartás- és szorgalomjegyek megállapítása a félév ill. a tanév lezárása előtt két héttel az 

osztály diákönkormányzat és az osztályfőnök közös javaslata alapján történik. Az osztályban 

tanító szaktanároknak a javaslatok megismerése után lehetőségük van legkésőbb a félévet ill. a 
tanévet lezáró értékelő értekezleten a javasolt osztályzat módosítására. Vitás esetben az 

osztályban tanító szaktanárok egyszerű szótöbbséggel döntenek. 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében 

betöltött szerepe, súlya.  

Az alsó tagozatos nevelői közösség az iskolai írásbeli beszámoltatások terén az alábbiak szerint 
döntött: 

A beszámoltatás formái 

Központi felmérőlap, amelyet az adott tankönyvcsaládhoz (programhoz) javaslatként mellékelnek. 
Fontosnak tartjuk, hogy az adott osztály szintjéhez mérten a tanító ésszerű módosítást végezzen, ha 

szükséges. Pl. Bizonyos feladatok elhagyása, vagy átalakítása, de ez kettőnél több feladatot nem 

érinthet, és a feladatlap jellegén nem változtathat. 
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Egyénileg összeállított feladatlap. Ezeket elsősorban egy-egy téma lezárása után szándékozunk 

használni diagnosztizáló céllal. 

Az írásbeli beszámoltatások alkalmával a tanító használhatja az A, B csoport megjelölést. 

A beszámoltatás rendje   

Felmérők 

 Év elején 

 Félévkor 

 Év végén 

 

Témazárók 

 Évfolyamonként és tantárgyanként egy- egy téma lezárása után. 

 A felmérők és a témazárók számszerű eredményét, illetve szöveges értékeléskor a megfelelő 

betűjelet (rövidítést) a naplóban és az ellenőrzőben piros színnel rögzítjük. 

 Egyéb, az elsajátítás mértékét igazoló írásbeli beszámoltatás szükség szerint végezhető, ezek előre 

nem tervezhetők. 

 Javító dolgozat: Ha az osztály 50 vagy annál nagyobb százalékának a megszokottnál gyengébb az 
eredménye, akkor az okok feltárása és a megfelelő korrigálás után egy héten belül a dolgozat 

megismételhető. 

A beszámoltatás korlátai 

 Az év eleji felmérésre leghamarabb szeptember 2. felétől kerülhet sor .(2-4. évf.) 

 Május végéig el kell végezni az év végi felméréseket. 

 Napi egy témazáró vagy felmérő íratható. 

 A részképesség zavarral küszködő, arról szakvéleménnyel rendelkező tanuló esetében 

figyelembe kell venni a számára törvény által biztosított lehetőségeket! 

 

A beszámoltatás súlya 

 A félévi és év végi felmérők eredménye döntő szerepet kap a 
végleges osztályzat kialakításában, mivel ezek összegző, minősítő 

jellegűek. 

A felső tagozatos nevelői közösség az iskolai írásbeli beszámoltatások terén az alábbiak szerint 

döntött: 

Az iskolai beszámoltatás és számonkérés formái, rendje 

Mindennapos számonkérés, ellenőrzés: 

 házi feladat javítása, ellenőrzése, esetenkénti értékelése érdemjeggyel, 

 szóbeli számonkérés a tananyagból, 
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 írásbeli számonkérés (egy vagy több tanulót, az egész osztályt érintően), 

 óra végén az órai munka értékelése szóban, illetve érdemjeggyel. 

Nem mindennapos számonkérés: 

 beszámolók, referátumok, kiselőadások, csoportmunkák 

 témazárók írása a témakörök lezárása után (tanmenetben meghatározott ) 

 évfolyamszintű mérések (írásbeli és gyakorlati) a negyedik, hatodik és a nyolcadik évfolyam 

végén 

 speciális tantárgyak esetén valamilyen mérhető teljesítmény pl. kísérlet, eszközök, munkadarabok 

készítése 

A beszámoltatás rendje: 

Felmérők 

 Év elején 

 Félévkor 

 Év végén 

 OKÉV mérés ( OM által adott időpontban és évfolyamon) 

Témazárók 

 Évfolyamonként és tantárgyanként egy- egy téma lezárása után. 

Megállapodásaink 

 A felmérők és a témazárók számszerű eredményét a naplóban és az ellenőrzőben piros színnel 
rögzítjük. 

 Egyéb, az elsajátítás mértékét igazoló írásbeli beszámoltatás szükség szerint végezhető, ezek előre 

nem tervezhetők. 

 Javító dolgozat: Ha az osztály 50 vagy annál nagyobb százalékának a megszokottnál gyengébb az 
eredménye, akkor az okok feltárása és a megfelelő korrigálás után egy héten belül a dolgozat 

megismételhető. 

A beszámoltatás korlátai 

 Az év eleji felmérésre leghamarabb szeptember 2. felétől kerülhet sor 

 Május végéig el kell végezni az év végi felméréseket. 

 Napi két témazáró vagy felmérő íratható. 

 A részképesség zavarral küszködő, arról szakvéleménnyel rendelkező tanuló esetében 

figyelembe kell venni a számára törvény által biztosított lehetőségeket! 

Az iskolai beszámoltatás és számonkérés súlypontjai 
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 A továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb jelenségek, fogalmak, összefüggések, törvények 

ismerete, értelmezése. 

 Az ismeretek alkalmazásában elért jártasság, gyakorlottság ellenőrzése. 

 A kialakult képességek ellenőrzése. 

 A NAT és a kerettantervi minimum követelményeinek teljesítése (a továbbhaladás feltétele). 

Az otthoni (napközis, tanulószobai ) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

Iskolánkban a házi eladatok meghatározásával   kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: 

Elvei: 

1. évfolyam 

 Írás: Maximum 3 – 5 sor betű- vagy szóírás. 

 Olvasás: A tanult betűhöz kapcsolódó tankönyvi gyakorló anyag, max. ½ - ¾ oldal szöveg 

olvasása. 

 Matematika: 15 – 20 műveletet tartalmazó matematikai feladat. 

2. évfolyam 

 A házi feladatoknál dominál az írásbeli gyakorlás, ill. az olvasás gyakorlása. 

 Maximum 3 tantárgyból adható házi feladat, annyi hogy 60 perc alatt elvégezhető legyen. 

 Fontos, hogy mindennap legyen hangos egyéni olvasásgyakorlás. 

3 - 4. évfolyam 
Nagyobb szerepet kap a szóbeli házi feladat, defigyelembe kell venniük a tanítóknak, hogy – 

különösen 3.osztályban – meg kell tanítani tanulni a gyerekeket. Ez is délután, a napközis nevelő 

segítségével történik. 

A következő elveket tartjuk fontosnak: 

 Verstanulás másnapra nem adható fel! Terjedelmétől függően 3 nap – 1 hét időtartamra ajánlatos. 

 Ha kikérdezendő szövegtanulás, vagy tartalommondás van feladva, mellé csak egy írásbeli feladat 

adható. 

 Ha másnapra szövegalkotási ( fogalmazás ) feladat van, mellé nyelvtan házi feladat nem adható. 

Javasoljuk, hogy délutáni fogalmazásírás is ritkán legyen, hiszen a fogalmazás elkészítését komoly 
előkészítő munka kell, hogy megelőzze! Legfeljebb egy megkezdett fogalmazás befejezése, vagy 

a fogalmazás egyik részének ( pl. bevezetés ) megírása adható fel gyakrabban! 

 

Aprólékos, sok munkát igénylő, nem a fejlesztést szolgáló matematikai feladat max. 10 – 15 feladatból 
állhat. Pl.: fordított szövegezésű szöveges feladat, mértékegységek átváltása, stb. 

 3 szöveges feladatnál több nem adható fel! 

 Adott esetben, ha az egyéni fejlesztés ezt indokolja, differenciált házi feladat is adható. 

További, minden évfolyamra vonatkozó elvek: 

 Minden elkészített írásbeli munkát ellenőrizni és javíttatni kell. 

 A megtanulandó szöveget, definíciókat, memoritereket le4hetőség szerint a legtöbb gyermektől ki 

kell kérdezni. Az átlagostól eltérő, lassú, lassan tanuló gyermekeknél jelezni kell a szülőnek, hogy 
nem tudta befejezni a felkészülést. 

 3 – 4. évfolyamon állandó vagy ideiglenes tanulópárok alakíthatók, amennyiben ez munkájukat 

segíti. 

 Állandó visszajelzést kérnek és javasolnak a tanítók és a napközisek egymás között a feladatok 
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elvégezhetőségét illetően. 

 Tanító és napközise megegyezésén múlik, hogy a javíttatás vagy adott esetben a délutáni 

gyakorlás milyen formában, hova történik. 

 A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó 

gyakorlás(készség-és képességfejlesztés ), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek 
megszilárdítása. 

Korlátok: 

 Az első – negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére, valamint tanítási szünetek idejére nem 

kaphatnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

 Az ötödik – nyolcadik évfolyamon a tanulók tanítási szünetek idejére – a szokásos ( egyik óráról a 

másikra esedékes ) feladatokon túl - nem kaphatnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. 

 Gyakorlásra szánt anyag megjelölhető, de számon nem kérhető. Azonban, ha ezt a gyermek 

elvégezte akkor a tanítónak ill. tanárnak ezt ellenőrizni és értékelni kell. 

 Ha olyan közös délutáni program van, ami a tanulási időt megrövidíti vagy elveszi, akkor ezt a 

házi feladat mennyiségénél figyelembe kell venni! 

 A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztállyal 
legfeljebb egy ( alsó tagozat), illetve kettő (felső tagozat ) témazáró, illetve félévi vagy év végi 

felmérő dolgozatot lehet íratni. 

 

12. A tanórán kívüli iskolai foglalkozások szervezett formái: 

 korrepetálás, felzárkóztatás; tehetséggondozás 

 szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport, diáksport-kör (a továbbiakban együtt 

diákkör); 

 tanulmányi, kulturális verseny, komplex tanulmányi verseny, sportversenyek, diáknap, kulturális 

napok  

 szabadidős foglalkozások    

 választható órák 

 napközis foglalkozások 

 

13.  A napközis foglalkozások rendje 

 a napközi otthonos, iskolaotthonos gyermek felügyelet igényeket minden tanévben /májusban/ 

kérjük, hogy írásban jelezze a szülő intézményünk részére  

 az igények felméréséért, összegyűjtéséért az osztályfőnök felelős  

 a napközis foglalkozások időtartama az utolsó tanítási órától – 16:30  ill. 17 óráig tart 

 a napközis tanulók felügyeletét a napközis nevelő látja el 

 udvari szünet ½ 3-ig tart  

 a napközis nevelő csak a napközit igénylő gyerekek felügyeletét köteles ellátni 

 az intézményben, ill. annak udvarán tartózkodó tanulók felügyeletéért /az esetleges balesetekért/ 

nem vállal felelősséget 

 tanulási idő ½ 4- ig tart a napköziben  

 tanulási időben a tanuló szülői kérésre sem engedhető el 

 az iskolaotthonos rendszerben tanulók 16 óra után vihetők el az iskolából 

 a házi feladatok ellenőrzését a napközis tanító végzi 

 a szülő felé zöld tollal, kézjegyével jelzi az ellenőrzés tényét. 

 

14.  Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás 

 Az iskola a szolgáltatást igénylő tanulók számára – térítési díj ellenében - étkeztetést biztosít. A 
fenntartó által megállapított étkezési térítési díj befizetéséről és a bizonylat bemutatásáról a 

szülő gondoskodik az iskola által meghatározott időpontokban. A hiányzó tanuló étkezési díját 

az iskola csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést 2 nappal előre 
lemondja.  
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 A normatív alapon ingyenes vagy kedvezményes étkezést a szülő a megfelelő igazolások 

benyújtásával igényelheti. 

 A tanuló/szülő az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően - ingyenes tankönyvellátást 

igényelhet. 

 A szülő a következő tanévre szóló támogatási igényét – az iskola által kiküldött igénylőlapon –

május 31 ig köteles jelezni. A támogatásra való jogosultság igazolása a szülő feladata. Ha az 
igénylőlapot a szülő határidőre nem juttatja vissza az iskolába, az iskola nem köteles a később 

bejelentett igényt kielégíteni. 

 Az ingyenes tankönyvellátást az iskola a könyvtárból történő kölcsönzéssel és a tankönyvek 

vásárlásához nyújtott pénzbeli támogatással biztosítja. A tartós, a több éven át is használható 
tankönyveket az iskola a könyvtárból történő kölcsönzéssel bocsátja a tanulók rendelkezésére. 

 Az iskola részére jutó tankönyvtámogatás összegének 25 %-át tartós tankönyv ill. segédkönyv 

vásárlására fordítjuk. A tanulóknak lehetőségük van - a könyvtárban közzétettek szerint - 

tankönyvek és tanulási segédletek könyvtárból való kölcsönzésére. 

 A további tankönyv-vásárlási támogatást a szülői kérelem alapján az iskola – anyagi lehetőségei 

függvényében - az osztályonkénti tankönyvcsomag árának figyelembe vételével differenciáltan 
osztja fel..  

 Az intézmény együttműködik a fenntartó képviselőivel a tanulók rendszeres és időszakonkénti 

egyéb segélyezésében. A gyermek szociális körülményeinek ismeretében - a szülő írásbeli 

kérelmére, a megfelelő igazolások benyújtásával - az osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős és 
az intézmény vezetője javasolhatja a tanuló családjának további segélyezését. A támogatás 

formáiról és odaítéléséről a fenntartó Szociális és Egészségügyi Bizottsága dönt.  

Ügyintézés és étkezési díj befizetése: 

 Minden hónap 10-ét követő két munkanapon első munkanapon GYKI ½ 8- 10 óráig második 

munkanapon 7.30-17.00 a Zoltán u. 5. alatti bázisiskolában.  
 

15.  A tanórán kívüli iskolai foglalkozások működési rendje 

 

 A szakkörök, korrepetálások, a felzárkóztatás működési rendjét az iskolavezetés dolgozza ki a 

munkaközösségek javaslatai alapján. 

 A tanórán kívüli foglalkozások tervét – a tanulók öntevékenységét, igényeit és iskolalehetőségeit 

(szülők, civil szervezetek, vállalatok, más állami költségvetési szervek, stb. segítsége, vállalásai) 

figyelembe véve minden évben az iskola munkatervében kell meghatározni. 

 
A tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók közösségei, a nevelőtestület, a szülői 

munkaközösség és más, az iskolán kívül működő civil szervezetek kezdeményezhetik. 

 

16.  A tanulók jutalmazása 

 A tanulót (tanulócsoportot) jutalmazni lehet, ha: 

 a tanórákon, gyakorlati foglalkozásokon a tananyag feldolgozásában időlegesen vagy 

rendszeresen kiemelkedő szorgalmat tanúsít, vagy átlagon felüli eredményt ér el, 

 különböző tanulóközösségek (osztályközösség, szakkör, önképzőkör, diákkör, sportkör) 

munkájában példamutató módon viselkedik és tevékenykedik, 

 az iskola nevelési-oktatási feladataiban és a hagyományainak a megőrzésében (jó tanulmányi 

eredmény, iskolai ünnepélyeken való szereplés, iskolai versenyeken való helytállás, az iskola 

vagy tanműhely önkéntes szépítése, karbantartása) odaadó és feltűnően hasznos tevékenységet 

fejt ki, 

 az iskola jó hírnevét öregbíti (kerületi vagy országos tanulmányi, közismereti, műveltségi 

versenyeken eredményesen helytáll). 

 

A jutalmazás fokozatai: 
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 szóbeli dicséret: a közösség előtt az osztályfőnök, szaktanár, vagy tanulóközösség választott 

vezetője adhatja, 

 az írásbeli dicséret kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkáért a nevelőtestület, szaktanár, 

vagy a diákmozgalom felnőtt vezetője adja,  

 az osztályfőnöki dicséretet a nevelőtestület tagjainak, vagy a tanuló-közösség vezetőinek 

javaslata alapján az osztályfőnök adja,  

 igazgatói dicséretet az osztály illetve az iskolaközösség érdekében végzett munkáért vagy 

kiemelkedően magas teljesítmény elérése esetén, az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató 

és helyettesei adnak. 

 

17.  Egyéni és csoportos jutalmazás: 

A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 Ideje Adományozza 

Szaktanári dicséret Kiemelkedő tantárgyi 
teljesítményért 

A tanév folyamán 
amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

A szaktanár 

Osztályfőnöki dicséret 

(szóbeli, írásbeli) 

Kiemelkedő közösségi 

munkáért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 
érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök (a 

szaktanárok, a napközis 
nevelők, a 

diákönkormányzat 

javaslata alapján) 

Igazgatói dicséret Kimagasló tanulmányi, 

kultúrális és 

sporteredményért 

A tanév folyamán, 

amikor a tanuló 

érdemes lesz rá 

Az osztályfőnök (a 

szaktanárok, a napközis 

nevelők, a 

diákönkormányzat 
javaslata alapján) 

Jutalomkönyv Kimagasló tanulmányi, 

kulturális és 
sporteredményért 

A tanév végén A szaktanárok, vagy az 

oszt.f., a napk.nevelő 

Oklevél Kitűnő tanulmányi 

eredményért 

A tanév végén Az osztályfőnök 

Nevelőtestületi dicséret Példamutató 
magatartásért és/vagy 

kiváló tanulmányi 

eredményért 

A tanév végén Az oszt.f. javaslatára a 
nevelőtestület 

Rákóczi-plakett Kiemelkedő szaktárgyi 
kulturális- és 

sportteljesítményért 

Az  adott iskolafokozat 
utolsó tanévének végén 

A nevelőtestület 

Rákóczi díszoklevél Nyolc éven keresztül 

nyújtott kimagasló 
tanulmányi eredményért 

Az adott iskolafokozat 

utolsó tanévének végén 

A nevelőtestület 

 

Arany medál, serleg 

 1-8 évben nyújtott kimagasló sport teljesítmény  

 

A díj odaítélésének módja: 

 év végi értékelő értekezésen az osztályfőnök név szerinti javaslatokat tesz, 

 az iskolai diákbizottság vezetősége egyetértési jogot gyakorol, 

 tanév végén a nevelőtestület szavazással dönt. 

 

18.  A jutalmazás formája 
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 a szóbeli jutalmak kivételével a jutalmazás tényét, illetve annak visszavonását az osztálynapló 

„Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni 

 a tantárgyi és az általános tanulmányi dicséretet a tanuló bizonyítványába és az anyakönyvbe be 

kell vezetni, 

 a közösségek jutalmazását az iskolában ki kell hirdetni, 

 ha a jutalmazott tanuló (vagy közösség) a jutalom adományozásának tanévében tanulóhoz nem 

méltóan viselkedik, vagy súlyosabb fegyelemsértést követ el, a jutalom – tárgyjutalom, 
anyagiakban nyújtott jutalmak kivételével – visszavonható.  

 A jutalmat a fegyelem-sértést észlelő javaslatára annak adományozója írásban visszavonhatja, 

 

A tanév elején meghirdetett versenyek jutalmazása: 

 szaktárgyi egyéni verseny: 1-3. helyezettje, 

 összetett egyéni verseny: 1-3. helyezettje 

 osztályok közötti összetett verseny: 1. helyezettje 

 az iskola lehetőségeinek figyelembevételével díjazható. 

 

19.  Fegyelmező intézkedések 

Fegyelmező intézkedéseket kiváltó vétségek 

 az osztályt, illetve tanulóközösséget sértő magatartás 

 tiltott jelképek viselése 

 trágár beszéd 

 erőszakos magatartás 

 az együttélési szabályok megsértése 

 kisebb értékű rongálás, illetve vagyoni kár okozása 

 mások testi épségét veszélyeztető magatartás (súlyosabb esetben fegyelmi eljárás keretébe 

utalandó) 

 a tanárokkal és az iskola többi dolgozójával szembeni tiszteletlen magatartás 

 házirend és hetesi kötelességek megszegése (minősített esetben fegyelmi eljárás hatáskörébe 

utalandó) 

 tiltott élvezeti szerek használata (súlyosabb, illetve minősített esetben fegyelmi eljárás 

hatáskörébe utalandó) 

 megbízatások, vállalt feladatok nem teljesítése, határidők figyelmen kívül hagyása 

 tanulmányok elhanyagolása 

 a tanulók, tanárok testi épségét veszélyeztető tárgyak viselése, hordása (kés, bicska) 

 igazolatlan hiányzás, illetve az igazolatlan késés 

 

20.  A fegyelmezőeszközök fokozatai 

 

Szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés: 
A közösség előtt a tanár adhatja. A fegyelmezőeszköz foganatosítását a tanulóközösség választott 

vezetője is kezdeményezheti. 

 

 A tanár által írásban / ellenőrző könyvben adott intő, megrovás. 

A fegyelmezőeszköz foganatosítását a munkaközösség választott vezetője is kezdeményezheti. 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő súlyosabb esetben megrovás. 

 A nevelőtestület tagjai, vagy a tanulóközösség vezetői javaslata alapján az osztályfőnök adja. 

 Megbízatások visszavonása, a nevelőtestület tagjai, vagy a tanulóközösség vezetői javaslatára 

osztályfőnök egyetértésével – a megbízatás kiadója vonja vissza. 

 Igazgatói intő, megrovás: az osztályfőnök illetve a nevelőtestület javaslata alapján az igazgató 

adja. 

 Nevelőtestületi megrovás, szigorú megrovás: a rendszeresen hanyag munkát végző, a 

folyamatosan fegyelemsértő, vagy súlyosan jogellenes magatartást tanúsító tanulók részére az 
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osztályfőnök vagy a nevelőtestület tagjainak javaslatára a nevelőtestület ad. Feltéve, hogy a 

tanuló ez ügyben büntetési fokozatokat nem kapott. 

 

21.  A fegyelmi büntetések 

 

 Ha a tanuló a kötelezettségeit sorozatosan megszegi vagy súlyosan jogellenes magatartást 

tanúsít, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 
Az iskolaközösség súlyos jogellenes magatartásnak ítéli: az önmaga, vagy mások testi épségének, 

egészségének veszélyeztetését, a lopást, a szándékos károkozást, a tiltott helyen való dohányzást, az 

alkoholfogyasztást, vagy mérgező anyaggal történő visszaélést, társainak bántalmazását, megalázását. 

 
A nevelőtestület határozata alapján fegyelmi büntetés lehet:  

a.) megrovás, 

b.) szigorú megrovás, /a szülő jelenléte/ 
c.) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

d.) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 

e.) eltiltás a tanév folytatásától,  
f.) kizárás az iskolából. 

 

 Tanköteles tanulóval szemben az e.) és f.) pontban meghatározott fegyelmi büntetés nem 

alkalmazható. A d.) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola 

igazgatója a tanuló átvételéről másik iskola igazgatójával megállapodik. 

 Az e. pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható. 

 

22.  Fegyelmező és fegyelmi fokozatok igazolatlan késések, igazolatlan órák és kötelező 

iskolai felszerelések hiánya esetén: 

 

 1-5 igazolatlan késés, igazolatlan óra és kötelező iskolai felszerelések hiánya: osztályfőnöki 

figyelmeztető, 

 6-10 igazolatlan késés, igazolatlan óra és kötelező iskolai felszerelések hiánya: osztályfőnöki 

intő 

 11-15 igazolatlan késés, igazolatlan óra és kötelező iskolai felszerelések hiánya: osztályfőnöki 

megrovás, 

 16-22 igazolatlan késés, igazolatlan óra és kötelező iskolai felszerelések hiánya: igazgatói intő,  

 23-30 igazolatlan késés, igazolatlan óra és kötelező iskolai felszerelések hiánya: igazgatói 

megrovás, 

 31 feletti igazolatlan késés, igazolatlan óra és kötelező iskolai felszerelések hiánya: 

nevelőtestületi döntés. 
 

23.  A fegyelmező eszközök és fegyelmi büntetések alkalmazása 

 

 A különböző büntetések foganatosításánál a fokozatosság elvét be kell tartani. Amennyiben a 

tanuló egyszeri, de súlyos fegyelemsértést követ el, a büntetésfokozatokat ki lehet hagyni. 

 A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés, nevelési eszköz, alkalmazásakor figyelembe 

kell venni a tanuló életkori sajátosságait, és a terhére rótt kötelezettségszegés súlyát. 

 A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó.  

 Tanulót óráról magatartása vagy egyéb okok miatt kiküldeni tilos! 

 Testi fenyítést alkalmazni tilos! 

 A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen fellebbezni lehet! 

 A fegyelmező eszköznél felsoroltak, továbbá a „megrovás”, a „szigorú megrovás”, a fegyelmi 

büntetések törlését a tanuló a hatálybalépést követő négy hónap eltelte után kérheti, amennyiben 
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példamutató magatartásával és odaadó munkájával bizonyítja, hogy az iskolai közösség hasznos 

tagjává vált. 

A fegyelmező eszközöket azok alkalmazója törölheti. 
A „megrovás”, „szigorú megrovás” fegyelmi büntetéseket az osztályfőnök javaslatára az igazgató 

törölheti. 

 

 A szóbeli fegyelmezési eszközök kivételével a fegyelmező eszközök alkalmazását, és a fegyelmi 

büntetések tényét az osztálynapló „Megjegyzés” rovatába röviden fel kell tüntetni. 

 A fegyelmi büntetések tényét, azok megsemmisítését a tanuló törzslapjára rá kell vezetni. 

 A fegyelmi határozatokat az iskolában ki kell hirdetni. 

 

24.1 A fegyelmi és kártérítési felelősség 

A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás rendje 
Az egyeztető tárgyaláson résztvevők: 

 Az iskola ifjúságvédelmi felelősei 

 A Diákönkormányzatot segítő tanárok 

 

Az iskolában biztosítani kell, a szülői szervezet, a DÖK közösen a fegyelmi eljárást lefolytatását 
megelőző egyeztető eljárást. 

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

kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása érdekében.  
Egyeztető eljárás lefolytatására lehetőség van: 

 Ha a sértett kiskorú szülője egyetért az egyeztető eljárás lefolytatásával 

 kötelességszegő kiskorú figyelmét, valamint szülőjének figyelmét fel kell hívni az igénybevétel 

lehetőségéről  

 Tanuló, kiskorú tanuló szülője az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül 

írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 

 Ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, a fegyelmi eljárást folytatni kell, valamint ha az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre (a tanuló iskolába megérkezésétől számított 15 napon 
belül kell fegyelmi eljárást lefolytatni)  

 Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni.   

 Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kiskorú, sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás 

folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

 A fegyelmi tárgyalás nyilvános! A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló illetve 

képviselője kérésére korlátozhatja, ill. kizárhatja.  

 Eltiltás az adott tanévben a tanév folytatásáról és kizárás az iskolából fegyelmi büntetés esetén a 

tanuló tanév végi osztályzatait a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése előtt nem lehet 
megállapítani. Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható 

ki, ha tanév végi osztályzatokat megállapították.  

 Ha az eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a 

bíróság a tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem 

lehetséges lehetővé kell tenni, hogy a tanuló választása szerint az iskolában vagy független 
vizsgabizottság előtt osztályozóvizsgát tegyen.  

 A tanuló – a szigorú megrovás kivételével – a fegyelmi határozatban foglaltak szerint a fegyelmi 

büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb: 

a) Kedvezmények juttatások csökkentése, ill. megvonása: fegyelmi büntetés esetén 
6 hónapnál 

b) Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott 

iskolában a tanév folytatásától ill. kizárás az iskolából, fegyelmi büntetés esetén 
12 hónapnál nem lehet hosszabb  

c) A fegyelmi büntetés végrehajtása legfeljebb 6 hónapra felfüggeszthető. 
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Ha az iskolának a tanuló kárt okozott az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az 

okozott kár nagyságát felmérni és lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét 

megállapítani.  
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a tanulót és kiskorú 

tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell 

szólítani – a KT. 77. §.-ának 2. bekezdésében meghatározott kerete között az okozott kár 
megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezetett eredményre, ill. a szülő vagy tanuló a károkozás mértékét 

nem ismeri el, az iskola igazgatója a tanuló ill. a szülő ellen pert indíthat.  

 A fegyelmi jogkör gyakorlója a nyilvánosságot a tanuló, ill. képviselője kérésére korlátozhatja 

ill. kizárhatja. 

 

Fegyelmi eljárás 

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

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 A fegyelmi eljárást az iskola fegyelmi bizottsága folytatja le, jogszabályban előírtak alapján, 

illetve saját szervezeti és működési szabályzata szerint.  

Fegyelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló kötelességszegésnek minősül: 

 Más javainak eltulajdonítása 

 Szándékos, súlyos rongálás 

 Dokumentumok, hivatalos igazolások, ellenőrző könyv bejegyezéseinek meghamisítása 

 Tiltott élvezeti szerek használatának minősített esetei 

 Mások testi épségének szándékos, súlyos veszélyeztetése, illetve megsértése 

 Az együttélési szabályok és iskolai normák súlyos megsértése 

 A tanulmányi kötelességek vétkes elhanyagolása 

 A tanóra rendjét súlyosan sértő magatartás 

 

25. Tanulói megbízatások 

 Hetesi feladatok: 

 ha az órát tartó tanár a becsöngetést követő tíz percen belül nem jelenik meg a foglalkozás 

helyszínén, a hetes köteles jelenteni a titkárságon, 

 a hetes, a csoportbontásban tanított tantárgyak esetén a csoportfelelős, jelentést tesz az osztály 

(csoport) létszámáról, a hiányzókról, 

 ha az órát tartó tanár másképpen nem rendelkezik, az óra végén tisztára törli a táblát, 

gondoskodik krétáról (színes krétáról), szivacsról, 

 közreműködik a szaktanárok kérésének megfelelően az eszközök előkészítésében, 

 felügyel a rendre a tanár megérkezéséig, 

 gondoskodik az óraközi szünetekben a szellőztetésről, az ablakok zárásáról, a világítás 

lekapcsolásáról, az osztályterem szükség szerinti zárásáról, és tisztaságáról, 

 jelenti az órát tartó tanárnak (sürgős esetben az iskola bármely felnőtt dolgozójának), az 

esetlegesen bekövetkezett rongálásokat, balesetet, vagy az egészségre ártalmas környezeti 

szituáció kialakulását. 
 

25.1 Egyéb megbízatások: 

 Az elméleti órák előkészítéséhez a szaktanár felelősöket választhat (ez lehet a hetes is). 

Feladatukat az adott hely munkarendje és a foglalkozást vezető tanár írja elő. A megbízatás ideje 
feladatonként változhat, de maximálisan egy tanítási évre szólhat. 

 

     25.2 A tantermek használati rendje 

 A tanítás ún. osztálytermi. ill. szaktantermi rendszerben történik. Az osztályoknak beosztás 
szerint „saját” tantermük van. 

 A tanulók elméleti óráit ezekben a tantermekben, csoportbontásból adódó elméleti óráit az 

órarendben feltüntetett helyeken kell megtartani. 
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 Az osztály tanulói egyénileg saját padjukat, az osztály egésze a tantermet tartja rendben, felel 

azok állagáért. A tanulók ízlésesen feldíszíthetik az osztálytermüket. A vándorló csoportok 

felelnek az alkalmankénti teremhasználatból adódó esetleges károkozásért. 

 A tanulók reggel, az első óra előtt az udvaron, vagy az aulában sorakoznak, az ügyeletes nevelő 

köteles a tanulókat tájékoztatni a szünetek eljárásrendjéről  

 Azokon az órákon, amikor az osztály egésze más helyiségben tartja a foglalkozást, a tanulók 

felszerelésüket vigyék magukkal – kabátjak maradhatnak – mert ez-időben a csoportbontásból 

adódóan más tanulócsoport tarthat órát szaktanár vezetésével. A padokban maradt értékekért 

senki nem vállal felelősséget. 

 A vendég tanulócsoportok csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tantermekben. 

 

25.3 Az iskolai internet használatának rendje: 

Tanítási órákon kívül a számítógép használatának szabályai: 

 A gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni 

 A számítástechnika tanár egyeztetett időpontban lehetőséget biztosíthat a géphasználatra 

 A gépeket tanulmányi célra lehet igénybe venni 

 A gépek egy tanulónál maximum ½ órára foglalhatók le 

 Esetleges torlódás esetén a jelentkezés, valamint a jobb tanulmányi eredmény a döntő a sorrend 

megállapításánál 

 

 

25. 4 Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 
 

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

akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel (osztályfőnökkel vagy az 
érintett szaktanárral) megbeszélik. 

2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát , discman-t stb.) valamint nagyobb összegű pénzt 

a tanulók az iskolába csak a szülő írásbeli kérelmére az igazgató engedélyével – rendkívül 
szükséges esetben – hozhatnak. A nagyobb értékű tárgyat megőrzésre a tanulók leadhatják az 

iskolatitkárnak , aki azt biztonságos helyre elzárja  . A megőrzésre leadott tárgyakért az iskola 

kártérítési felelősséget vállal , a megőrzésre le nem adott tárgyakért azonban a szülők vállalják 
a felelősséget .  

3. 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 nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola  - az érintett nevelő vagy 

igazgató - csak a szülőnek adja át , az eset tanulságainak  megbeszélését követően .  
4. A mobiltelefon használata a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon szigorúan tilos . E 

szabályt megszegőkkel szemben az előző pontban meghatározott eljárást kell alkalmazni .  Az 

igazgatóhelyettesi irodában megőrzésre leadott mobiltelefonért az iskola kártérítési 
felelősséget vállal , a megőrzésre le nem adott mobiltelefonért azonban a szülők vállalják a 

felelősséget. 

5. A tanuló felelős a rábízott és kikölcsönzött taneszközökért, annak engedély nélküli elvitele, 

szándékos rongálása kártérítési kötelezettséget von maga után. 
6. Az iskola létesítményeiben szándékosan okozott kárt a tanuló gondviselője köteles 

megtéríteni. 

7. Minden tanuló köteles tiszteletben tartani társai és a közösség tulajdonát, felszerelését.  
8. Talált tárgyakat a tanulók az ügyeletes nevelőnek kötelesek leadni. 
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 26. A mindennapos testedzés formájának megvalósulása 

 Tanulóinak heti 2-3 óra kötelező testnevelési órája van; (kötelező, választható, ISK, DSE) 

 A mindennapos testedzés lehetőségét a választható órakeretből biztosítjuk 

 testnevelési óra a sportköri foglalkozások órarendbe állításával is biztosítható; foci osztályok 

 a fennmaradó két napra délutánonként sport-foglalkozások állnak tanulóink rendelkezésére: 

 kosárlabda, röplabda, labdarúgás, játékos-sport, torna foglalkozásainak látogatása; 

 házibajnokságok, osztályok közötti sportversenyek sportköri órákon. 

  

26.1 Diáksport-egyesület 

 A DSE a tanulók mindennapi testedzésének, mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 
megszerettetésére alakult, keretein belül sportcsoportok szervezhetők. Tagja az iskola minden 

diákja. 

 A DSE, mint önálló jogi személy önálló szabályzat alapján működik, iskolánk tanulóinak nyújt 

lehetőséget sportköri foglalkozásokon, versenyeken, valamint a DSE által szervezett pénzdíjas 

tanfolyamokon való részvételre. A DSE vezetősége a bevétellel - anyagi felelőssége tudatában - 

rendelkezik.  

 Az iskola térítésmentesen a DSE rendelkezésére bocsátja eszközeit és felszereléseit. 

 

26.2 A tornaterem használati rendje 

 A tornateremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. 

 A tornaterem és az öltözők eszközeit és felszereléseit csak rendeltetésszerűen szabad használni. 

 A helyiségeket és a terem berendezéseinek állapotát a használat előtt az osztályok, és a 

testnevelést tanítók ellenőrizzék. Az észlelt hiányosságokat és meghibásodásokat azonnal 
jelenteni kell az órát tartó tanárnak, az iskolavezetésnek. 

 A tornaterembe utcai cipőben csak kivételes esetekben lehet belépni (iskolai és egyéb 

rendezvények) 

 Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 

 A tornateremben csak külön engedéllyel, teremlabdával szabad focizni. 

 A tornaterem használati eszközeiért, vagyontárgyaiért a testnevelést tanító kollégák felelősek 

 A tornateremben használt eszközöket csak a munkaközösség vezető engedélyével lehet kivinni 

 Az esetlegesen előforduló leltár hiányért a testnevelést tanító kollégák felelősek 

 

27.  Ebédlő, étkezés rendje 

A felső tagozat ebédelési házirendje 

 Teremcserék után 12.30-tól az 5-6. osztály 12.45-től a 7-8.o osztály kezdi el az étkezést. Azok 

az ebédelős tanulók, akiknek nincs 6. órájuk, táskájukat a kijelölt helyre teszik. Táskát az 

ebédlőbe bevinni tilos! 

 A tanulók folyamatosan foglalják helyeiket. 

 A tanulók felelősek az asztal tisztaságáért! 

 A megfelelő evőeszköz használata kötelező! 

 Minden tanulóra érvényesek a kultúrált étkezés alapszabályai! 

 A kultúrált étkezés alapszabályainak be nem tartása, az alábbi következményekkel jár: 

a) Szóbeli figyelmeztetés 

b) Írásbeli figyelmeztetés 

c) Ebédelés időpontjának megváltoztatása (utolsó étkezési időpont) 
d) Étkezés részleges felfüggesztése 

 Az étkezésnél tanúsított viselkedés a havi magatartás jegyben tükröződik. 
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28. A számítástechnika szaktanterem használata és rendje: 

Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, megnőtt az információ társadalmi szerepe, és 

felértékelődött az információszerzés képessége. A tanórákon elsajátíthatod a különböző informatikai 
eszközök használatát, az írásos dokumentumok gépi megvalósítását (pl.: szövegszerkesztés), 

adatbázisok, adattáblák alkalmazását. 

Ehhez sok fegyelmezett gyakorlásra, koncentrációra van szükség. A tanulás során használt eszközök 
igen nagy anyagi értéket képviselnek, ezért az informatika órákon az alább felsorolt teremhasználati 

szabályokat mindig be kell tartani. 

 A szaktanterembe csak tanári engedéllyel léphetsz be. 

 A szünetekben a termet köteles vagy elhagyni. 

 A terembe a taneszközökön (tankönyv, füzet, tolltartó, ellenőrző, mágneslemezek) kívül mást 

nem hozhatsz be! 

 A terembe ételt, italt bevinni, ott elfogyasztani szigorúan tilos! 

 A számítógépeket csak rendeltetésszerűen használhatod. 

 A berendezések belsejébe nyúlnod tilos! 

 Az elektromos hálózatba semmit sem csatlakoztathatsz! 

 A meghibásodásokat, vagy rongálásokat azonnal jelentsd. Az általad okozott kárt a közoktatási 

törvény alapján - szüleid kötelesek megtéríteni. Vigyázz az eszközökre és a berendezési 

tárgyakra is! 

 Ha valamelyik szaktanár a terem üzembe helyezésekor bármilyen rendellenes működést vagy 

meghibásodást észlel, akkor ezt köteles jelezni a rendszergazdának! 

 A termet elhagyni rendben, a számítógépeket és perifériáikat megfelelő sorrendben kikapcsolva 

lehet. A használt lemezeket, könyveket, billentyűzetvédőket, egereket, és a géptakarókat tedd a 
helyére! 

 A merevlemezre külön engedély nélkül semmit sem lehet felvinni, törölni. 

 A munkáidat a tanár által megjelölt helyre kell mentened. 

 A számítógép és az operációs rendszer semmilyen beállítását nem változtathatod meg. 

 A terem ajtaját használaton kívül minden esetben zárva kell tartani. 

 Mások adatait, munkáit elolvasnod, módosítanod, letörölnöd tilos! 

 Az Internetet csak engedéllyel használhatod. Közérdeket, közerkölcsöt sértő, gyűlöletkeltésre 

alkalmas tartalmú oldalakat nem látogathatsz, és nem tehetsz közzé. 

 A tanár (szaktanár vagy helyettesítő tanár) felelős a terem rendjéért, a teremben található 

berendezések, eszközök épségéért. 

 E terem igen nagy anyagi értéket képvisel, ezért az ott dolgozók külön felelősséggel tartoznak, a 

biztonságos működtetésért és a berendezések épségének megőrzéséért. 

 A számítástechnika termet délutánonként is használjuk. Ezeken a foglalkozásokon is köteles a 

tanfolyam/foglalkozás vezetője gondoskodni a fenti teremrend betartásáról! Ezekben az 

esetekben is a tanfolyam vagy szakkör vezetőjét ugyanolyan felelősség terheli, mint a délelőtt itt 
tanító szaktanárt. 

 

28.1 A fizika-kémia szaktanterem és szertár használata és rendje: 

A fizika-kémia szaktanteremben a mindennapi életből vett gyakorlati példákon keresztül, tanári és 
tanulói kísérletek közben ismerkedhetsz meg a természettudományok alapjaival, tájékozottságot 

szerezhetsz azok fejlődéséről. 

A kísérletek során használt eszközök, berendezések és vegyszerek fokozottan veszélyesek lehetnek, 
ezért a tanterem használatára vonatkozó előírásokat nagyon komolyan kell venni, és mindenkor be kell 

tartani. 

 

 A tanterembe csak tanári, a szertárba csak szaktanári engedéllyel léphetsz be. 

 A tanóra után a tantermet el kell hagynod. 

 A terembe ételt, italt bevinni, fogyasztani szigorúan tilos! 

 Az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig tartsd be! 
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 Az elektromos hálózatba engedély nélkül semmit sem csatlakoztathatsz! 

 Óra előtt a folyosón várakozz fegyelmezetten! A tanteremben a szabad mozgás érdekében 

táskádat ne vidd a padsorok közé, felszerelésedet a folyosón vedd magadhoz, holmidat a 

teremben a fogasoknál helyezd el! 

 Az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez - munka- és balesetvédelmi okokból 

- nem nyúlhatsz, csak ha tanárod ezt kéri tőled. 

 Bármilyen eszköz és berendezés meghibásodását azonnal jelentsd a pedagógusnak! 

 A szertárba csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! Az eszközök szétosztását és a 

kísérletek előkészítését a szaktanár és a szertárosok végzik. 

 A kísérleti eszközöket a szertárosok és a kollégák is mindig a helyükre tegyék vissza. A szertár 

rendjéért minden ott dolgozó pedagógus felelős. 

 Az adott tanteremben az utolsó tanórát megtartó tanár, a szemetet felszedeti a szemetet a földről, 

és kiszedeti a padokból. 

 A szaktanterem és a szertár – tanórán kívül – mindig zárva tartandó! 

  

28.2 A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások: 

 A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni. 

 A mérgeket elkülönítve, külön méregszekrényben kell tárolni. 

 A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni, majd a tálcákra tisztán kell 

visszarakni. 

 A tálcákon csak feliratozott edényekben szabad lezárt vegyszereket hagyni. 

 A megmaradt savakat, lúgokat, egyéb vegyszereket meg kell semmisíteni. 

 A szertárba tanulók csak szaktanári felügyelettel mehetnek be. 

 Törött üvegedényekkel nem szabad dolgozni. 

 Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni. 

 A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási feltételek 

betartása mellett. 

 A szertár ajtaját mindig zárva kell tartani. 

technika tantárgy megismertet a mesterséges környezet és az emberi alkotások legfontosabb 

jellemzőivel, kialakítja, fejleszti a kritikus fogyasztói magatartást, munkaműveleteket végezve fejleszti 
kézügyességedet és fantáziádat. A munkafolyamatok és egyes szakmák bemutatása és megismerése a 

pályaválasztást alapozza meg. 

A technikai foglalkozások során saját és mások épségére veszélyes eszközöket és berendezéseket 

használunk, ezért az alábbi biztonsági szabályokat mindig be kell tartani! 
 

 Csak tanár felügyeletével tartózkodhatsz a teremben! 

 Tartsd be a helyes munkaműveleti rendet! 

 Munkahelyedet csak tanárod engedélyével hagyhatod el! 

 Munkavégzés közben vigyázz magad és társaid testi épségére! 

 A szerszámokat tanári felügyelet mellett, rendeltetésszerűen használd! Figyelj oda, hogy 

eszközeid sérülésmentesek legyenek és munkád végeztével helyükre tedd vissza azokat! A 

munkavégzésre kapott szerszámokat és anyagokat ne rongáld meg! 

 Az elektromos készülékeket csak tanári engedéllyel használhatod! Az órákon csak 24V-os 

árammal dolgozhatsz, tanári felügyelet mellett. 

 Az elektromos eszköz meghibásodása esetén azonnal szólj tanárodnak, és ne fogj a berendezés 

megjavításához!  

 Az elromlott készüléket azonnal áramtalanítani kell! 
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29.  A tanulók és szülők tájékoztatása 

 A pedagógusok, tanulók, szülők kapcsolattartási és tájékoztatási formáiról, módszereiről 
részletesen a Pedagógiai Program, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik. 

 A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját – tanévenként – az iskolai munkaterv 

tartalmazza.  

 Iskolarádió a Központi épületben működik tanítási napokon 8.45-9.00 óra közötti időben. 

Szerkesztőbizottsága az iskola berendezéseit, felszerelését – a vagyon-, munka-, és 
balesetvédelmi előírások betartása mellett – térítésmentesen használhatja. A szerkesztőbizottság 

tanulói vezetőjének és munkatársainak megbízásáról a Diákönkormányzat – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak 
szerint.  

 Az iskolaújság tanévenként legalább 3 alkalommal jelenik meg; további működtetésének 

feltételei megegyeznek az iskola rádióra meghatározottakkal. 

 

A Házirend szabályainak betartása a II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási 
Nyelvű Iskola és Tagiskolájának a Győri kapui Általános Iskola minden dolgozójára és tanulójára 

kötelező érvényű. 
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Záró rendelkezések  

 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 40. §. 7. pontja alapján a házirendet: 

 az iskola igazgatója készíti el, 

 a nevelőtestület fogadja el, 

 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék és a diákönkormányzat 

egyetértési jogot gyakorol, 

 a házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 
Jelen házirend hatálybalépésének ideje a kihirdetést követő munkanap, egyben hatályát veszti az iskola 

előző házirendje. 

 

Az iskolai diákönkormányzat 2009. május  5-én  házirend elfogadásához egyetértését adta. 
 

Az iskolaszék tagjai 2009. május 7-i ülésükön véleményezési jogukkal élve a házirendben 

megfogalmazottakkal egyetértettek. 

 

A II. Rákóczi Ferenc Általános és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Iskola  nevelőtestülete a 

házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és az Iskolaszék egyetértését beszerezte, s az 
intézmény házirendjét 2009.  április30-i ülésén elfogadta. 

 

 

 Cseh Tiborné      Holló Gyula 

     tanár           tanár 

 

 

A Házirendet az igazgató előterjesztése után a Diákönkormányzat vezetője és 

Diákönkormányzatot segítő tanár  elfogadta, azzal egyetértési jogot gyakorolt, melynek tényét a 

DÖK képviselői tanúsítják.  

 

 

  Lukács Marietta     Juhász Katalin 

     tanár (bázisiskola)             DÖK-vezető(bázisiskola) 

 

 

Kovács Tiborné         Bozik Vivien   

   Tanár (tagiskola)    DÖK-vezető (tagiskola) 

 

A Házirendet a szülői szervezet helyben hagyólag elfogadta és jóváhagyta. 

 

 

  Orbán Ottó     Guik  Katalin 

  SZM-elnök (bázisiskola)   SZM-elnök (tagiskola) 

 

Az Iskolaszék  elfogadta és jóváhagyta. 

 

       Dr. Tompa Sándor 

        Iskolaszék elnöke 
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