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1999. évi XLII. törvény (továbbiakban: törvény) 4. § (9) - A nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

I. Felvétel 

 

 A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt (Nkt 50§; 20/2012. EMMI rendelet 24§ 

(6) Felvételi vizsgát nem szervezünk. 

 Kötelesek vagyunk felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányá-

ban tartózkodási helye a körzetünkben található. 

 Beiskolázási körzeten kívüli tanuló fel- vagy átvétele előzetes egyeztetés és mérlegelés után 

lehetséges. 

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait 

az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év meg-

kezdésétől. 

II. Általános elvárások: 

Dolgozók: 

 az iskola minden egyes dolgozója felelősséget érez a gyerekek iskolában töltött minden percé-

ért, biztonságáért, a házirend írott szabályainak és a nem szabályozott, de elvárható magatartá-

sért. 

 Az iskola bármely dolgozójának jogában áll a környezetében előforduló fegyelemsértések, a jó 

modornak ellentmondó megnyilvánulások esetén hatékonyan fellépni. 

 

Tanulók: 

 A tanulók munkája a tanulás. Érezzék kötelességüknek, hogy az iskolai és az otthoni, szóbeli 

és írásbeli feladataikat legjobb tudásuknak megfelelően végezzék el. 

 Közösségi életükben tartsák be a kulturált viselkedés szabályait. 

 Vigyázzanak maguk és társaik testi épségére és tulajdonára. 

 Tanáraikkal együtt dolgozzanak iskolánk hírnevének öregbítésén. 

 Igyekezzenek megismerni iskolánk múltját, dokumentumait (SZMSZ, pedagógiai program), 

ápolják hagyományait. 

 Tartsák be a házirendben foglaltakat, vendégek fogadása esetén különösen figyeljenek a visel-

kedési és illemszabályokra. 

 

III. A tanulók kötelességei és jogai 

 

1. A tanulók kötelességei 

 15 perccel az órarendben előírt első foglalkozás előtt kell az iskolába megérkezni. Becsönge-

téskor a tanterem vagy a szaktanterem előtt kell tartózkodni (angolóra előtt jó idő esetén a so-

rakozónál, rossz idő esetén az iskola folyosóján). 

 Az óra megkezdése után érkező tanulók késésének időtartamát a tanárok az osztálynaplóba be-

jegyzik. A késések időtartamát az osztályfőnök összesíti; ha az az egy tanítási órát eléri, akkor 

egy igazolt/ igazolatlan órának számít. 

 A tanulóknak kötelessége a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni, amely alól a 

szülő kérésére a tagintézmény-vezető adhat felmentést. A felmentés csak a nem kötelező, 

egyéb foglalkozásokon való részvételre vonatkozik. A kötelező tanítási órák, a szakértői bizott-

ság által előírt fejlesztő órák, a tanév elején választott szakkörök, alapfokú művészeti 
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oktatási órák, valamint a tanuló érdekében az iskola által kötelezően előírt korrepetálások alól 

felmentés nem adható. 

 A tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor értesítjük a szülőt (tör-

vényes képviselőt), és felhívjuk a figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az 

iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a gyermek-

jóléti szolgálat közreműködését igénybe véve az iskola megkeresi a tanuló szülőjét (törvényes 

képviselőjét). 

 10 igazolatlan óra után értesítjük, a járási gyámhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola 

ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és az általános szabálysértési hatóságot a 

mulasztásról, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola 

igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot. 

 A gyermek hiányzásának első napján a szülő telefonon vagy egyéb módon értesítse az iskolát. 

Mulasztásukat a tanulók az iskolába érkezésük után három napon belül igazolják (orvosi igazo-

lás). 

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

alapfokú  nevelés-oktatás  szakaszban        a        kettőszázötven        tanítási        órát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, a tanítási év végén nem osztályozha-

tó, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanítási 

év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.) 

 A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat gyermekének írásban az el-

lenőrzőben. Ezen felül rendkívüli esetben évente három napot az osztályfőnöktől, ezen túl a 

tagintézmény-vezetőtől kérhet. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi elő-

menetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

 Ha hiányzás vagy egyéb ok miatt nem tudott készülni a tanuló, akkor tantárgyanként (félévente 

1 alkalommal) az óra megkezdésekor felmentést kérhet. Kivétel az előre bejelentett felelés, 

dolgozat. A felmentés az órai munkára, felszerelésre nem vonatkozik. A felmentés csak akkor 

fogadható el, ha azt a szülő írásban a tanuló ellenőrző könyvében jelzi. 

 A tanórákon, és a tanulók által választott foglalkozáson rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással vegyenek részt, hiányzásaikat igazolják. Felszerelésüket a tanórákra, foglalkozá-

sokra rendszeresen hozzák el. 

 A tanulók ügyeljenek arra, hogy tantermük, területük tiszta maradjon. Az iskola helyiségeinek 

használati rendjét tartsák be, figyeljenek az öltözők és mosdók tisztaságára, épségére; az álta-

luk használt eszközöket tartsák rendben. 

 Az általuk szándékosan okozott kárt kötelességük megtéríteni a mindenkori minimálbér 50 %- 

áig. 

 A balesetvédelmi előírásokat az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken (kirán-

dulásokon, akadályversenyen...) tartsák be, a balesetet azonnal jelentsék a szaktanárnak, illetve 

az osztályfőnöküknek. 

 Ellenőrző könyvüket mindig tartsák maguknál, folyamatosan vezessék, a bejegyzéseket szüle-

ikkel írassák alá. 

 Tartós tankönyveikre vigyázzanak, azt a tanév végén megkímélt állapotban adják le. 

 Az iskolában, illetve az iskola által szervezett rendezvényeinken (kirándulás, ebédelés, fogá-

szati szűrés, sportversenyek, táborok) az iskola elvárásainak megfelelően viselkedjenek. 

 Rendezvények lebonyolítását munkájával segítheti a tanuló. Erre osztályfőnöke jogosult kérni. 
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 Az iskola területén és környékén tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fo-

gyasztása. Ha kábítószer vagy egyéb gyanús anyag használatát, árusítását vagy kínálását ta-

pasztalják, azonnal jelezzék az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának. 

 A pedagógus személyiségi jogait tartsák tiszteletben, nevelési és oktatási tevékenységét ne 

akadályozzák. 

 Az iskolán kívül is az általános magatartási normák szerint viselkedjenek. 

 Személyiségi jogaik gyakorlása közben nem korlátozhatnak másokat, nem veszélyeztethetik 

saját és társaik testi és lelki egészségét, testi épségét (tilos a fizikai bántalmazás, verekedés, 

csúnya beszéd). 

 Az iskolába nagyértékű tárgyakat (ékszert, diskmant, MP3 lejátszót, bármely zenehallgatásra 

alkalmas eszközt, és az iskolai munkához nem szükséges egyéb értékeket) nem hozhatnak a ta-

nulók. Adathordozó eszközt - a pedagógussal egyeztetve - az órai munkához kapcsolódóan le-

het hozni. Mobiltelefont –indokolt esetben- a szülő kérelmére és csak saját felelősségükre, a 

tagintézmény-vezető engedélyével hozhatnak, ezekért az iskola felelősséget nem vállal. A tele-

fonokat az iskola területén belül nem szabad bekapcsolt állapotban tartani. Mindezek megsérté-

se esetén a technikai eszközöket elvehetjük, csak a szülők kezébe adjuk vissza. 

 Az iskolában hang és képfelvétel készítése valamint ezek közzététele - az adatvédelmi törvényt 

figyelembe véve – tagintézmény-vezetői engedélyhez kötött. 

 Olyan eszközöket, tárgyakat, melyekkel saját vagy társuk testi, mentális egészségét veszélyez-

tethetik, nem hozhatnak az iskolába. 

 A tanulók táskáikat (a tantermek zárva tartása miatt) szünetekben a következő óra tanterme 

előtti folyosórészen rendezetten helyezzék el. 

 Testük, hajuk legyen ápolt, az életkorukhoz igazodjon. Ruházatuk legyen tiszta, rendes, alka-

lomhoz illő, időjárásnak megfelelő. 

 Iskolai ünnepségeken (évnyitó, évzáró, márc. 15-i ünnepség) és tanulmányi versenyeken való 

megjelenés ünnepi öltözetben történik (sötét alj, fehér felsőruházat, egyennyakkendő, kitűző). 

 

2. A tanulók jogai 

 Joguk van az egészséges és tiszta környezethez. 

 Joguk van a tanuláshoz. Ezen joguk gyakorlását nem sértheti egyik osztálytársuk sem. 

 Joguk van problémás ügyeikkel a szaktanárokat, az osztályfőnököt, a tagintézmény-vezetőt, az 

iskolaszéket vagy a diákönkormányzatot felkeresni. A diákok problémakezelését, az esetleges 

jogorvoslati eljárásokat elsősorban az intézményen belül kell megoldani, végrehajtani. Jogor-

voslati kérelem beadása a törvényi szabályozás szerint. 

 Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező tantárgyakon kívül szakkörre, sportkörre, tanulószo-

bára és napközis foglalkozásra, hit- és vallásoktatásra járhatnak, ilyenek szervezését kezdemé-

nyezhetik. 

 Az iskolakönyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el, amelyet a diákok kölcsönzés és 

helyben olvasás céljára igénybe vehetik. 

 Az iskolai sportpályát és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeleté-

vel használhatják. 

 Tanórán kívüli foglalkozásokra, rendezvényekre - előzetes megbeszélés szerint – igénybe ve-

hetik iskolánk termeit. 

 Szükség esetén korrepetálást kérhetnek tanáraiktól. 

 Vallási, világnézeti vagy más meggyőződésüket kifejezésre juttathatják, ha ezzel másokat nem 

sértenek. 

 Levelezésüket illetéktelen személy nem nézheti meg. 
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 Joguk, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről folyamatosan értesül-

jenek. 

 Joguk, hogy dolgozataikat 5 munkanap elteltével értékelve megtekinthessék. 

 Joguk van kérni, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne írassanak velük tanára-

ik, és a témazáró időpontjáról előre tájékoztassák őket.  Jogorvoslatért az iskolavezetéshez for-

dulhatnak. 

 Joguk van ahhoz, hogy döntsenek az iskolarádió, iskolaújság működtetéséről. 

 A technika, rajz vagy napközis foglalkozáson létrehozott tanulói alkotások az iskola tulajdonát 

képezik. Az érintett nevelő döntésén múlik, hogy a tanuló hazaviheti-e a munkáját. 

 Az iskolaorvos rendszeres egészségügyi felügyeletben részesíti a tanulókat, figyelemmel kísér-

ve a szükséges védőoltások beadását. Ha a szülő nem jelzi, hogy nem járul hozzá, akkor mi 

szűrésre kísérjük a gyerekeket. A szűrés időpontjáról legkésőbb az azt megelőző napon szóbeli 

tájékoztatást adunk. 

 Iskolafogászaton ellenőrzik fogaik egészségét. Ha van saját orvosuk, s ezt a szülő igazolja, ak-

kor nem kötelezhetjük őket arra, hogy iskolafogászatra menjenek. 

 Akit az orvos gyógytestnevelés foglalkozásra javasol, azoknak szakszerű foglalkozásokat szer-

vezünk, azon az érintettek részvételét szorgalmazzuk, erre a szülőket is kérjük. 

 Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátásra való jogosultságukról (önkormányzat 

helyi rendelete/tankönyvellátás helyi rendje szabályozza) tájékoztatást kapjanak (szülők értesí-

tése iskolaújságban vagy levélben, vagy a szülői értekezleten) 

 A tanulók csoportba sorolása az iskola kompetenciája. 

  Diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek minden tanuló tagja lehet, mint választó és vá-

lasztható. 
A diákönkormányzatban az osztály tagjainak érdekeit az osztálytitkár, ill. a helyettese képviseli 

(3-8. o.). 1-2. osztályos tanulók az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem vesznek részt a 

munkában. Jogaik érvényesülését a szülői munkaközösség kíséri figyelemmel. 

A  diákönkormányzat  az   osztályok   képviselői   közül   választja   meg  vezetőségi   tagjait. 

A DÖK havonta ülésezik, júniusban tartja éves küldöttközgyűlését (időpontja az iskola munka-

tervében is szerepel), amelyen a tanulók az osztály képviselői útján (osztályonként 3 fő) véle-

ményt mondhatnak az iskola és az őket tanító nevelők munkájáról, javaslatokat tehetnek az is-

kola életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre joguk van választ kérni az érintettektől. Ott 

tekintik át a diákjogok érvényesülését. A gyűlést a DÖK vezető nevelő hívja össze. Kérdéseik-

re legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak. Véleményezési joguk gyakor-

lása szempontjából a tanuló létszám legalább 25%-a az iskola nagyobb közösségének számít. 

Oktatási jogok biztosának elérhetőségei: 

Levélben: Oktatási Jogok Biztosának Hivatala Szalay u. 10-14 Budapest 1055 Telefonon: (06- 

1) 795-4097 Telefaxon: (06-1) 795-0274 E-mailen: panasz@oktbiztos.hu 

 Véleménynyilvánítás:  

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint minden hónapban összeül. Ott 

megfogalmazhatják véleményüket, s kérhetik gondjaik orvoslását. 

Évente egyszer küldöttgyűlést tartanak (időpontja az iskola munkatervében is szerepel). 

Emellett az iskolavezetés bármely tagjánál bármikor kezdeményezhetnek meghallgatást. 

A diákönkormányzat dönthet: 

- saját közösségi életének tervezésében, szervezésében, 

- a vezetőinek megválasztásában, 

- egy tanításnélküli munkanap programjáról, 

- iskolaújság, iskolarádió tanulói vezetőinek megválasztásában. (Gyermekvezetők

mailto:panasz@oktbiztos.hu
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megválasztása az önként jelentkezők köréből történik rátermettség alapján.) 

 

A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

d) a házirend elfogadása előtt. 

 

A diákönkormányzat véleményét még ki kell kérni bármilyen, a tanulók közösségét érintő kérdések 

meghozatalánál. 

A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormányzat javasla-

tára a tagintézmény-vezető bíz meg. 

A tagintézmény-vezetővel a diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt tartja a kapcsolatot. 

A tanuló személyes adatait az iskola a rendeletben leírtak szerint tárolja. A tanuló osztályfőnökének 

jelzi, ha meg kíván győződni arról, hogy megfelelnek-e a valóságnak. Személyes adatainak törlését, 

helyesbítését is osztályfőnökénél kérheti. 

 

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

 

Az intézménybe újonnan felvett tanulók szülei az első szülői értekezleten személyesen kapják meg 

az e-naplóhoz a gyermekükre vonatkozó jelszót. A szülő ezt a jelszót a gyermek tanulmányai alatt 

végig használhatja. A szülő a jelszó birtokában meg tudja nézni gyermeke 

− jegyeit,  

− hiányzásait, 

− dicséreteit, 

− elmarasztalásait, 

− órarendjét. 

 

V. Tájékoztatási rendszer, kérelmek benyújtása 

 
1. Tájékoztatási rendszer 

A házirend elérhetőségéről a beiratkozáskor tájékoztatjuk a szülőket. A házirend, a pedagógiai prog-

ram, valamint a szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya a nevelői szobában elérhető, az 

iskola honlapján megtalálható, egy-egy példány az osztálytermekben kerül kihelyezésre. Az iskola-

rádiót a DÖK-nek jogában áll működtetni.  A  faliújságot  havonta  más-más  osztály aktualizálja a 

diákönkormányzat munkaterve szerint. 

Szóbeli tájékoztatás fórumai: osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, SZMK ülések, fogadóórák 

(munkaterv szerint). Az önkormányzati és egyéb támogatási lehetőségekről szülői értekezleteken az 

osztályfőnökök tájékoztatnak. 

 

2. Tankönyvellátás rendje 

Az 1- 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket. 

 

Március 15.: KELLO megnyitja a tankönyvrendelési felületet (tankonyvrendeles.kello.hu)  

Március 15.: KELLO megnyitja a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelés elektronikus 

formában a szülő/gondviselő által jóváhagyható, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület 

lehetőségeit. 

Április 1.: KELLO feltölti a tankönyvjegyzéket a rendelési felületre. 

Április 1-27.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, alaprendelés lezárása, fenntartói jóváha-

gyás. 
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Május 15 – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket,  

Augusztus 1-24.: KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztő-

eszközöket. 

Augusztus 27-31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 24-ig ki nem szállított tankönyvek 

kiszállítása). 

Augusztus utolsó hete: Tankönyvosztás 

Augusztus 21 – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka a tankönyvrendelési felületen  

Szeptember 24-től: KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket és SNI fejlesztőesz-

közöket. 

November 1.: évközi rendelések kiszállításának kezdete. 

 

Kártérítési felelősség 

 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., 

továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható 

tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen. Az elhasz-

nálódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 

Amennyiben a tanuló az iskolai könyvtárból tankönyvet, tartós tankönyvet kölcsönöz, a tanuló, illet-

ve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az isko-

lának megtéríteni. Ha a tanuló egy tanévnél rövidebb ideig használta a könyvet a kártérítés mértékét 

úgy kell megállapítani, hogy az elveszett, megrongálódott tankönyv pótlását biztosítsa. Ha a tanuló 

legalább egy tanévig használta a könyvet, a kártérítés mértéke a beszerzési ár 50%-a. Nem kell kárté-

rítést fizetni három tanévnél régebbi tankönyv elvesztése esetén. A rendeltetésszerű használatból 

származó értékcsökkenést nem kell megtéríteni. 

 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

 

Amennyiben a fenntartó tankönyvtámogatást nyújt az intézménynek, azt egyenlő arányban osztjuk 

szét azon gyerekek között, akiknek nem jár alanyi jogon ingyenesen a tankönyv. 

 

3. Kérelmek benyújtása 

Tanulmányokkal összefüggő mentesítési kérelmek, magántanulói státusz: tagintézmény-vezetőhöz, 

írásban a megfelelő indoklással a szülő nyújtja be. 

 Kedvezményes étkezéshez: osztályfőnöknek a szülő jelez. 

Tankönyvtámogatás: A mindenkori jogi szabályozás szerint. Eljárásunkról a szülőket írásban tájé-

koztatjuk a rendeletben megadott határidőig. 

Napközi, tanulószoba: osztályfőnöknek írásban jelzi az igényt a tanuló ill. a szülő.( Minden igényt 

kielégítünk; ha ez mégsem lenne lehetséges, akkor előnyt élvez a hátrányos helyzetű tanuló, ill. aki-

nek mindkét szülője dolgozik.) 

Tantárgyválasz tással összefüggő eljárás: A tájékoztatót a leendő 1. osztályos tanulók beiratkozásá-

hoz igazított időpontban írásban megkapja - a gyermeken keresztül - a szülő. A tanuló választását 

osztályfőnökének adja le, aki a szaktanárokkal együtt dönt a felvételekről – a lehetőségek, a létszá-

mok és a képességek alapján. 

Tantárgymódosítás esetén az eljárás: A mindenkori jogszabályban meghatározott eljárásrend szerint. 

Szakértői vizsgálat: a szülő december 15-ig kérheti írásban a tagintézmény-vezetőnél, hogy gyerme-

kével megjelenhessen a szakértői vizsgálaton. Ha később válik indokolttá a vizsgálat, az időponttól el 
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lehet térni. 

A tanulók osztályba, csoportba sorolása a tagintézmény-vezető döntési hatásköre. A nevelő megvá-

lasztásával kapcsolatos kérését a szülő beiratkozáskor jelezheti, döntést a tagintézmény-vezető hoz. 

Független vizsgabizottság előtti vizsga igénye: a félév, ill. a tanév utolsó napját megelőző 30. napig a 

tagintézmény-vezetőhöz nyújtja be a kérelmet a tanuló írásban, szülője aláírásával. 

Iskolaváltás: a szülő szóban jelzi az igazgatónak. 

Továbbtanulás: az osztályfőnökök folyamatos tájékoztatást adnak az osztályfőnöki órákon és azokon 

kívül is. 7. és 8. évfolyamon évente egyszer szaktanácsadói segítséget igényelünk. Évente egyszer 

(november) pályaválasztási szülői értekezletet tartunk. 

Osztályozó vizsgára történő jelentkezés: 

A vizsga időpontjáról a tantestület dönt, arról az érintett tanulót és szülőjét az osztályfőnök írásban 

tájékoztatja.     A vizsgára jelentkezni az osztályfőnöknél lehet szintén írásban. Az osztályozó vizsga 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a pedagógiai program, a tanulmányok alatti vizs-

gák tervezett idejét a munkaterv tartalmazza. Az osztályozóvizsga időpontját úgy kell meghatározni, 

hogy pótvizsgára is lehetősége legyen a tanulónak. 

Diákigazolvány igénylése, kiadása:  

1. Az okmányirodában készítik el a diákigazolványhoz szükséges fényképet. (Vinni kell – szü-

letési anyakönyvi kivonat vagy arcképes igazolvány, lakcímkártya – 14 év alatti tanulót a 

szülőnek el kell kísérni.) 

2. Az okmányirodában kapott nemzeti egységes kártyarendszer adatlapot be kell hozni az ügy-

intézőhöz. A szülő személyesen intézze, mert az igénylőlapot alá kell írni. 

3. Az igazolványt az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza ki. 

 

VI. Iskolánk munkarendje 

 

A tanév rendje igazodik az aktuális Oktatási Miniszteri rendeletben meghatározott tanítási idősza-

kokhoz és tanítási szünetekhez. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében megha-

tározza pedagógiai célra 6 munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből 

1 tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diák-

önkormányzat jogosult dönteni, 1 tanítás nélküli napon pályaorientációs napot szükséges tartani. 

Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület határozza meg. 

 
1.Gyerekek fogadása 

Az intézmény hivatalos nyitva tartása reggel 630órától délután 1830óráig tart. Pedagógusügyelet 730 – 

800 óra között reggel, a későbbiekben a tanítási órák közötti szünetekben van. Beosztása az alsó és 

felső tagozaton az órarend szerint készül, figyelemmel a pedagógusok egyenletes terhelésére. 

A tanulók iskolába érkezése 730 és 745 között, az első tanítási órájuk előtt legalább 15 perccel történik. 

A tanulók tanítási idő alatt csak pedagógus engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Tanítási 

idő után tanuló csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhat az iskolában. Az iskola létesítmé-

nyeit csak pedagógusi felügyelettel használhatja. 

A tanórán kívüli foglalkozások (szakkörök, sportkörök…) a tanulókkal egyeztetett időpontban zajla-

nak. A foglalkozások helyét és idejét nyilvánossá tesszük a faliújságon. A délutáni, tanórán kívüli 

foglalkozásokra a foglalkozás megkezdése előtt legfeljebb 10 perccel érkezzenek a tanulók. Ez idő 

alatt a foglalkozást vezető tanár biztosítja a gyermekek felügyeletét. 

Akinek nincs elfoglaltsága az iskolában, az épületet minél előbb, fegyelmezetten hagyja el. 
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2. Az óraközi szünetek illetve a tanítási órák rendje: 
1. óra: 8.00 – 8.45 

2. óra: 8.55 – 9.40 

3. óra: 10.00 – 10.45 

4. óra: 10.55 – 11.40 

5. óra: 11.50 – 12.35 

6. óra: 12.40 – 13.25 

7. óra: 13.35 – 14.20 

8. óra: 14.30 – 15.15 

9. óra: 15.15 – 16.00 

10. óra:  16.00 – 16.45 

11. óra:  16.45 – 17.30 

Ettől egyedi esetekben tagintézmény-vezetői engedéllyel el lehet térni. 

A 2. óra után tízóraiznak a gyerekek az arra kijelölt helyen, és csak legfeljebb 9.50-től mehetnek ki 

az udvarra. Az udvarra ételt, italt nem vihetnek ki. A többi szünetet az udvarokon töltik, rossz idő 

esetén az alsó folyosón 

 

3. Foglalkozási program 

A tanórákon kívül a következő szervezett foglalkozási formák működnek: napközi, tanulószoba, 

énekkar, szakkörök, alapfokú művészetoktatás, korrepetálások, IPR foglalkozások, SNI tanulók habi-

litációs és fejlesztő foglalkozásai, CSDSZSE foglalkozások, gyógytestnevelés, tanulmányi és sport-

versenyek, kulturális rendezvények és hitoktatás. 

Felvétel rendje a tanórán kívüli foglalkozásokra:  

A felvételről a foglalkozást vezető pedagógus dönt az osztályfőnök véleményének figyelembe véte-

lével. A döntést a tagintézmény-vezető felülbírálhatja. A felvételnél előnyben kell részesíteni a hát-

rányos helyzetű tanulókat. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele ezeken a foglalkozá-

sokon lehetőség szerint érje el iskolai létszámarányukat, erre a foglalkozások vezetői törekedjenek. 

A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés az előző tanév végén, április 30-áig történik. 

Napközi, tanulószoba: automatikus a felvétel. Eltávozás csak a szülő írásos kérelme alapján történ-

het. A rendszeres, egyéb foglalkozások miatti távollét iránti kérelmet az osztályfőnök bírálja el 
- szem előtt tartva a gyermek iskolai előmenetelét és magatartását. Az igénylők rendelkezésére áll: 1- 

3. évfolyamon 3 napközis csoport, a napközis foglalkozások 1150-től 16 óráig tartanak; 4-8. évfolya-

mon 2 napközis csoport, a foglalkozások 1240-től 16 óráig tartanak. 

Szakkörök:  
A tanulók érdeklődésétől függően az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével indítunk. A szak-

körbe jelentkezéshez írásos szülői kérelem szükséges. A jelentkezés egész tanévre szól. A felvételről 

a szakkör vezetője dönt. A szakkörök vezetőit a tagintézmény-vezető bízza meg. A foglalkozások 

meghatározott tematika alapján történnek, erről valamint a látogatottságról az e-naplót kell vezetni. 

A 20/2012. EMMI rendelet szerint a hiányzások következményeiről a tanulókat tájékoztatjuk. 

Kilépés csak a szülő írásos kérésére megfelelő indoklással lehetséges. 

 

4. Testnevelés órán mindenféle ékszer viselése balesetveszélyes, ezért a használata tilos (kivéve a 

kisméretű fülbevaló). Ezekért, valamint játékszerekért és pénzért az iskola nem vállal felelősséget, 

kivéve azokat az ékszereket és pénzt, melyeket az óra elején a testnevelőnek leadott a tanuló. Minden 

tanuló köteles ruhaneműjére, taneszközeire, sportfelszerelésére vigyázni, azt a neki kijelölt helyen 

elhelyezni. Ha lopás gyanúja merül fel, azt az órát tartó, vagy az ügyeletes nevelőnek, esetleg az osz-

tályfőnöknek azonnal jelezni kell. 

A  testnevelésórán  való  aktív  részvétel  kötelezettsége  alól  a  felszerelés  hiánya  sem  ment  fel. 

Rendkívüli, indokolt esetben a testnevelő adhat engedélyt a felmentésre. 
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5. A könyvtár nyitva tartása: 

Az iskolakönyvtári feladatokat a községi könyvtár látja el. 

A könyvtár nyitva tartási ideje: 
Hétfő:        SZÜNNAP 

Kedd:        900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG 

Szerda:      900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG 

Csütörtök: 900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG 

Péntek:      900 – 1300 ÉS 1400 – 1800 ÓRÁIG 

Szombat:   900 – 1300 ÓRÁIG 

 

A nyitva tartás ideje változhat, kiírása a könyvtár ajtaján megtalálható. Könyvtári óra az osztályok 

számára előre egyeztetett időpontokban lehetséges. 

A könyvtárba való beiratkozás ingyenes, nyitva tartási időben megtehető. 

 

6. Helyiségek használati rendje 

Tantermek használata:  

A szaktermi rendszer miatt az osztálytermek zárva vannak, azokat a tanár nyitja ki, és az óra befejez-

tével bezárja. A termet a tanulók tisztán hagyják ott, ennek ellenőrzése a hetes feladata. A terem ajta-

ján a terem elnevezése, órarendje, a felelős osztály megnevezése és osztályfőnökének neve (aki a te-

remleltárért is felelős) megtalálható. Tízórai szünetben az alsósok a saját tantermükben, az 5- 

6. osztályosok a magyarteremben, a 7-8. osztályosok a földszinti folyosón tízóraiznak. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

- a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, 

- az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért, 

- az energia-felhasználással való takarékosságért, 

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

Nem iskolai célra csak a tagintézmény-vezető engedélyével vehetők igénybe a helyiségek és létesít-

mények. Bérbeadásuk - amennyiben az iskola rendeltetés szerinti működését nem zavarja - a tagin-

tézmény-vezetővel kötött érvényes bérleti szerződés birtokában lehetséges. A berendezések, felszere-

lések épségéért és rendjéért a használatba vevő anyagilag felelős. 

Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit,  híradástechnikai  vagy  sport esz-

közeit elvinni csak a tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében szabad. 
 

Tornaterem, sportudvar és az öltözők használati rendje:  

1. A testnevelési óra előtt az osztályok a tornaterem előtt, jó idő esetén a sorakozónál sorakoznak. 

2. A tornaterembe belépni csak tanári engedéllyel lehet. 

3. Öltözőnek a lányok a tornaszertárt, a fiúk a folyosón függönnyel elzárt részt használhatják. 

4. Az öltözőt a hetesek csak tisztán vehetik át az előző osztálytól. Ellenkező esetben a rendetlensé-

get, rongálást jelentik a testnevelő tanárnak. Azonnal jelentik azt is, ha fegyelmezetlenséget ta-

pasztalnak, vagy ha hiányzik valami. Egymás holmijához tilos nyúlni. Az öltözködés alatti maga-

tartást a nevelők bármikor ellenőrizhetik. 

5. A szertárban, tornaszobában lévő szerekhez tanári engedély nélkül nyúlni tilos és veszélyes. 

6. A sportszerek épségéért, rendjéért minden tanuló felelős. 

7. Testnevelés órán, sportfoglalkozáson csak sportöltözékben lehet gyakorolni. 
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8. Az elvitt szereket, eszközöket hiánytalanul vissza kell hozni a szertárba és átadni az órát tartó ne-

velőnek. 

9. Értékeiket (nagyobb pénzösszeg, óra, stb.) a tanulók óra előtt az órát tartó nevelőnek leadhatják. 

10.Aki utolsóként hagyja el az öltözőt illetve a szertárt, az a villanyt lekapcsolja. 

11.Futás közben a testnevelő az osztályt kíséri, ehhez kerékpárt is igénybe vehet, de az osztályt nem 

hagyja magára. 

12.Mindezen szabályok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. A használati rend egy példánya a 

folyosón elhelyezve. 

 

7. Térítési díj rendelet 

- Szakköreink ingyenesek. 

- A bizonyítvány ingyenes, az ellenőrző könyvért, egyennyakkendőért, kitűzőért, a 

diákigazolványért fizetni kell. 

- A CSDSZSE tagdíja 100 Ft/hó/fő. 

- Versenyzés költségei (önkéntes tanulmányi versenyek) a szülőket terhelik. 

- Osztálypénzek szedéséről a döntés az osztályok szülői munkaközösségének feladata és felelőssé-

ge, ahogyan a pénz kezelése és az osztálykirándulásokról való döntés is. Az osztálykirándulások 

előtt az osztályfőnökök beszerzik a szülők nyilatkozatát a költségek vállalásáról. 

-  Ebéd befizetésének időpontját minden hó elején kiírjuk. Kérjük annak betartását! 

 

8. Hetesek feladatai 

A hetes az oktatásban résztvevő azon tanuló, aki tanítási napokon az iskolában reggel és a szünetek-

ben az osztály rendjére felügyel. 

A hetesi teendőket osztályonként két tanuló látja el. 

A heteseket a tanítási hét időtartamára az osztályfőnök bízza meg. 

 

A hetes feladatai: 

1. Az egyik hetes – a tantermek zárva tartása miatt – a folyosón vigyáz osztálytársai értékeire, tan-

eszközeire. 

2. A másik hetes a sorakozónál és bevonulásnál ügyel a rendre. 

3. Becsengetés után a hetes a tanár érkezéséig felügyel a rendre. 

4. Ha becsengetés után 8 percig az osztályhoz nem érkezik tanár, azt az egyik hetes a tanári szobában 

jelzi. 

5. A vagyon elleni cselekményt a hetes haladéktalanul köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek 

vagy az osztályfőnöknek. 

6. A testi épséget veszélyeztető magatartást a hetes azonnal köteles jelenteni az ügyeletes nevelőnek. 

7. A tanóra végén, a tanterem elhagyása előtt köteles a táblát letörölni, a padokat, a terem tisztasá-

gát ellenőrizni, a szemetet az érintett tanulóval kiszedetni. 

8. Tízórai szünet végén a hetes ellenőrzi, hogy mindenki rendben és tisztán hagyja ott az arra kijelölt 

helyet, a megmaradt tejet, joghurtot a kijelölt helyre visszaviszi. 

 
VII. Fegyelmező intézkedések, a jutalmazás elvei és formái 

 

1. Fegyelmező intézkedések 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend elő-

írásait megszegi, büntetésben lehet részesíteni. 
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A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

- szaktanári figyelmeztetés, ügyeletes nevelői figyelmeztetés 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki intő, 

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intő. 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe és az osztálynaplóba be kell írni. 

 

A  fokozatok   3 megelőző   fokozat   után,   vagy   a   vétség   súlyosságát   mérlegelve   megelőző 

figyelmeztetés nélkül is adhatók. 

A fegyelmező intézkedések meghozatala az osztályfőnök feladata. A fegyelmező intézkedést a ma-

gatartás és szorgalom érdemjegy, súlyosabb esetben az osztályzat megállapításánál figyelembe kell 

venni. 
 

2. A kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása 
 

A jutalmazás elvei:  

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

galmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. 

Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat 

- kimagasló sportteljesítményt ért el 

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 

- területi vagy magasabb szintű versenyen dobogós helyezést ér el. 

A jutalmazás formái:  

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

- szaktanári 

- osztályfőnöki 

- igazgatói 

- nevelőtestületi (3 tantárgyi dicséret után a nevelőtestület mérlegeli ennek lehetőségét) 

Az  egész  évben  kiemelkedő  munkát  végzett  tanulók  a  tanév  végén  könyvvel  és  oklevéllel ju-

talmazhatók. 

Az  a  tanuló,  akinek  intézményi  szinten  is  kiemelkedő  a  teljesítménye,  jutalmát  a  tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veheti át. 

A jutalmak odaítéléséről – a pedagógusok, az osztályfőnökök és az osztályközösség javaslatának 

meghallgatása után – a nevelőtestület dönt. 

 

A tanulók díjazása az általuk létrehozott dolgok értékesítésekor:  

Az intézményben a tanulók által létrehozott „dolgok” értékesítésre nem kerül sor. 

Az intézmény tanulói által létrehozott dolgok, elkészített munkák mind a tanulók tulajdonát képezik. 

Ha valamelyik tanuló úgy gondolja, hogy az általa elkészített munkát felajánlja térítésmentesen az 

iskolának, azt az iskola elfogadja és megőrzi. 
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VIII. Panaszkezelés iskolánkban  

A panasszal mindig az érintett pedagógushoz kell először fordulni. 

I.szint 

1. A panaszos problémájával az szaktanárhoz/osztályfőnökhöz fordul. 

2. A szaktanár/osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az 

nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 

3. Jogos  panasz  esetén  az  szaktanár/osztályfőnök  egyeztet  az  érintettekkel.  Ha  ez  eredményes,  

akkor  a probléma megnyugtatóan lezárul. 

 

II. szint 

 

4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azon-

nal a tagintézmény-vezető felé. 

5. A tagintézmény-vezető 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 

6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és elfogad-

ják az abban foglaltakat, így eredményes az egyeztetés. Amennyiben a probléma megoldásához tü-

relmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválást. 

 

III. szint 

 

7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé. 

8. Az iskola tagintézmény-vezetője a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, 

közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 

9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája a 

tagintézmény-vezető, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztala-

tokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értéke-

léshez. 

 

IX. Védő, óvó előírások 
 

Munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek tanulók részére 

Ezeket az ismereteket minden tanév első napján ismertetjük, ennek tudomásul vételét a tanuló aláírá-

sával - elsősök esetén a tájékoztató megtartását az osztálytanító - igazolja. A fizika-kémia, technika, 

informatika termek rendjéről az év első óráján a szaktanár ad tájékoztatást. Tanulmányi kirándulá-

sok, táborozások előtt ismét tájékoztatás hangzik el, ezt a tanuló akkor is aláírja. 

Általános tilalmi jegyzék tanulók részére 

T I L O S 

Tantermekben: 

 A tantermi konnektorokhoz nyúlni. 

 A tanulóknak elektromos készüléket kezelni nevelői felügyelet nélkül. 

 Vizes kézzel a kapcsolókhoz nyúlni. 

 Az ablakon kihajolni. 

 Széken billegni. 

 Ételmaradékot szétszórni, széttaposni, vizet szétlocsolni (csúszásveszély) 

 Radiátorra felállni, felülni. 

 Az előkészített kísérleti eszközökhöz nyúlni. 
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Folyosókon: 
 

 Rohangálni, futva közlekedni. 

 Lépcsőkorláton lecsúszni, lépcsőn rohanni. 

 Szekrényajtókat, WC ajtókat nyitva hagyni. 

 Radiátorra felülni, felállni. 

 Jó idő esetén az óraközi szünetekben a folyosón tartózkodni. 

 Labdával játszani. 

 

Ebédlőben: 

 Kísérő nélkül az ebédlőbe átmenni. 

 Tolakodni, széken billegni, hangoskodni. 

 A kiöntött ételt széttaposni (fel kell takarítani). 

 

Udvaron: 

 Verekedni, durván játszani. 

 Követ dobálni, rugdosni, homokkal dobálózni. 

 Fára, kerítésre felmászni, a focikapun lengeni. 

 Utcára gurult labdáért engedély nélkül utcára futni. 

 Kerékpártárolók térségében játszani. 

 Sportpályára homokot, sarat, más idegen tárgyat felhordani. 

 Síkos időben nevelői felügyelet nélkül csúszkálni. 

 Keményre gyúrt hógolyóval dobálni. 

 Napközben az iskola területét engedély nélkül elhagyni. 

 

Általános munkavédelmi ismeretek: 

 A legfontosabb az iskola területén, illetve a közúti közlekedés során tanúsított fegyelmezett 

magatartás. 

 Iskolánk minden helyiségét rendeltetésének megfelelően, a munkavédelmi előírások 

betartásával használjuk. 

 A tanulók a számítástechnika teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak. Az ott 

elhelyezett gépeket, eszközöket csak tanári felügyelettel használhatják. 

 A tanulók sportfoglalkozást csak pedagógus felügyelete mellett végezhetnek. 

 Mindenkor kötelesek a tanulók ügyelni társaik és saját testi épségükre. 

 Minden eszközt rendeltetésének megfelelően kell használni. 

 A tanulók csak nevelői felügyelet mellett kezelhetnek elektromos berendezést. 

 A tanulóknak kötelességük osztályuk rendjére ügyelni, mind esztétikai, mind balesetvédelmi 

szempontból. 

 Szellőztetés  alkalmával az  ajtókat,  ablakokat  biztonságosan rögzíteni  kell. A becsapódás 

balesetet okozhat. 

 Megismerjük  és  betartjuk  az  iskola  balesetvédelmi  szabályzatában  megfogalmazott,  ránk 

vonatkozó részt. 

 

Testnevelés óra és egyéb sportfoglalkozás 

 A tanulók ügyeljenek saját és társaik testi épségére. 

 A tornaszereket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. 

 A tornateremben csak nevelő felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók. 

 Sporteszközök sérülését azonnal jelenteni kell a nevelőnek. 
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Minden sérülést, ami az iskolában bármely órán, vagy óraközi szünetben, sportfoglalkozáson, vagy 

egyéb célból történő itt tartózkodás ideje alatt következik be, jelenteni kell a nevelőnek, aki ezt jegy-

zőkönyvbe is rögzíti. 

 

Iskolán kívüli rendszabályok 

A tanuló a csoportot engedély nélkül nem hagyhatja el. 

A tanuló köteles 

 az iskolán kívüli helyszínek szabályainak, előírásainak megfelelően viselkedni, s azokat be-

tarttatni, 

 a KRESZ betartására, betartatására, 

 önmaga és társai testi épségére vigyázni, 

 az iskolában, otthon és az osztályfőnöki órákon megismert elvárásoknak, valamint a házi-

rendnek megfelelően viselkedni. 
 

Tűzvédelmi ismeretek. Tűz esetén a tanuló legfontosabb feladata: 

 az észlelt tüzet a hozzá legközelebb található felnőttnek jelezni, aki szaggatott csengetéssel 

az épületben tartózkodókat fegyelmezteti, 

 majd az iskola épületéből a legrövidebb úton a szabadba távozni, ha lehetséges, a kiürítési 

terv szerint. 

Megismerjük és betartjuk a tűzvédelmi szabályzatban leírtakat. 
Az iskola épületében található tűzoltó készülékek épségét őrizzük meg, rongálásukat kerüljük el 

 

Illemszabályok 

 A felnőtteknek, a napszaknak megfelelően előre kell köszönni. 

 Zárt helyiségben a sapkát, kapucnit illik levenni. 

 A felnőttek és a társak beszédébe nem illik közbeszólni. 

 Tanórán, amikor a tanár magyaráz nem illik beszélgetni. 

 Nem illik trágár szavakat használni. 

 Köszönni, beszélgetni zsebre dugott kézzel nem illik. 

 Az utcán, a tömegközlekedési eszközökön nem illik hangoskodni. 

 Az utcán nem illik a forgalmat akadályozni. 

 Ha idegentől valamilyen felvilágosítást kérünk, illik bemutatkozni. 

 Mindig az alkalomhoz megfelelően öltözzünk. 

 Az iskolában, tanítási időben nem illik alkalmi, vagy korukhoz nem illő sminket viselni. 

 Múzeumban a kiállított tárgyakat nem szabad megérinteni. 

Ebédlőben: 

 Étkezés közben nem illik az asztalra könyökölni. 

 A második fogást késsel és villával illik enni, ha kenyeret eszünk hozzá, akkor azt törni kell. 

 Kést nem illik a szánkba venni. 

 Az ebédlőbe tiszta kézzel, sorban szabad bemenni. 

 Az asztalok között úgy szabad közlekedni, hogy másokat ne zavarjunk. 

 Étkezés közben az asztaltársakkal csak csendben illik beszélgetni. 

 Az ebédlőből engedély nélkül ételt nem szabad kivinni. 
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A házirendben rögzítetteket rendszeresen felülvizsgáljuk, évente újra gondoljuk; megismerhetőségét 

osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken folyamatosan biztosítjuk. 
 

Betartását  a  nevelőtestület  minden  tagja  folyamatosan  megköveteli.  Vétség  esetén  fegyelmező 

intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást kezdeményez. 
 

 

Készítette: 

Csólyospálos, 2018. augusztus 27. 

 
 

 

Véleményezte, elfogadásra javasolja: 

Csólyospálos, 2018. augusztus 29. 

 

 

 
tagintézmény-vezető 

 

 

 

 

 

Elfogadta: 

iskolaszék képviselője diákönkormányzat képviselője 

Csólyospálos, 2018. augusztus 29. 

 

 

Jóváhagyta: 
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Melléklet a HÁZIRENDHEZ  

negyedéves szöveges értékeléshez használt táblázat 
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MAGATARTÁS 4-8.osztály 

Tanórai és tanórán kívüli viselkedés       

Tanórán fegyelmezett vagy, követed tanárod utasításait, kéréseinek eleget teszel.       

Betartod a tanórai viselkedés normáit (óra indítása, zárása, jelentkezés, hozzászólás).       

Hetesi feladataidat becsülettel elvégzed.       

Tanórán kívüli foglalkozásokon, szünetekben fegyelmezetten, a házirendet, nevelőid utasításait 

betartva viselkedsz. 

      

Öltözködésed, külső megjelenésed megfelel életkorodnak, az iskola szabályainak.       

Beszédmodorod igényes, nem használsz durva, sértő, trágár kifejezéseket.       

Közösségi élet       

Az osztályközösségben pozitív, építő szerepet töltesz be.       

Az iskolai közösségi munkában aktívan veszel részt.       

A vállalt feladatokat színvonalasan, kötelességtudóan teljesíted.       

Iskolai programokon, rendezvényeken, versenyeken betartod a kulturált viselkedés szabályait, 

öregbíted iskolánk jó hírnevét. 

      

Felnőttekhez való viszony       

Nevelőiddel és az iskola más dolgozóival szemben tisztelettudó, együttműködő vagy.       

Viselkedéseddel nem nehezíted meg az iskolai oktató-nevelő munkát.       

Udvariasan, illedelmesen, segítőkészen viselkedsz.       

Társakhoz való viszony       

Társaiddal szemben segítőkész, türelmes vagy.       

Elfogadod és tiszteletben tartod társaid eltérő személyiségét.       

Óvod magad és társaid testi épségét.       

Konfliktusaidat kulturált módon tudod kezelni és megoldani.       

Külső és belső környezethez való viszony       

Vigyázol saját és társaid taneszközeire, tulajdonára.       

Óvod és rendeltetésszerűen használod az iskola berendezési tárgyait, taneszközeit, létesítményeit.       

Törekedsz külső és belső környezeted tisztaságának megőrzésére.       

Késések, mulasztások       

Az iskolába pontosan érkezel, nem késel.       
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Időben odaérsz a sorakozóba, tanórákra pontosan érkezel.       

Hiányzásaidat az előírt időn belül igazolod.       

Nincs igazolatlan mulasztásod.       

Dicsérő és fegyelmező intézkedések       

Magatartásfüzetben pozitív, elismerő bejegyzésed van.       

Írásbeli dicséretben részesültél.       

Magatartásfüzetben negatív, elmarasztaló bejegyzésed nincs.       

Írásbeli figyelmeztetésben nem részesültél.       

SZORGALOM 4-8.osztály 

Tanulmányi munka       

Teljesítményed, tanulmányi eredményed képességeidnek megfelelő.       

Mindent megteszel, hogy a tőled várható legjobb eredményt érd el.       

Fejlődésre törekszel.       

Szorgalmad tantárgytól független.       

Minden tantárgyból képes vagy elsajátítani a minimum követelményt, nem állsz bukásra.       

Egyes tantárgyakból kimagasló teljesítményt nyújtasz.       

Tanórai munka       

Tanórákon aktív, figyelmes vagy.       

Önálló munkára képes vagy.       

Pontosan, megbízhatóan dolgozol.       

Társaidat segíted, páros és csoportos munkában együttműködő, aktív vagy.       

Füzetvezetésed tiszta, rendezett, igényes.       

Tanórán kívüli munka       

Szívesen vállalsz többletfeladatot.       

Érdeklődésed széleskörű, többletismeret megszerzésére törekszel.       

Házi feladatodat rendszeresen elkészíted.       

Nemcsak írásban, de szóban is rendszeresen készülsz.       

Felszerelésed rendelkezésre áll, hiánytalan.       

Képességeidnek megfelelően tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken veszel részt.       


