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„Ha valami felül kételkedtek, folyamodjatok tanítótokhoz és ő eloszla-

tandja kétségteket; ha bajotok van, fedezzétek fel előtte és ő mint baráto-

tok tanáccsal és tettel segítend; ha a czél és eszközökre nézve nem vagytok 

tisztában magatokkal, folyamodjatok hozzá és ő gyámolítand bennete-

ket, irányozza pályátokat, s az eszközök dolgában segedelmet nyújtand." 

"Szóval barátaim, a tanító és tanítványok között bizodalom szükséges." 

(Vajda Péter)  
  

  

  

  

  

Ezzel az egymásba vetett bizalommal, az együttműködés szükségességét felis-

merve, alkotó viták után, egymás álláspontját meg - és elismerve, iskolai közössé-

günk legfontosabb szabályait az alábbi Házirendben fogalmazzuk meg.  
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Hatálybalépés időpontja: 2020. január 24. 

Elfogadás módja: egyeztetés a tantestülettel, az SZMK, az iskolaszék, a diákönkormányzat véle-

ményének kikérése 

Elfogadja: nevelőtestület 

Érvényes: visszavonásig 

 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

25.§ 1.2.3.4.; - Köznevelési intézmény működési rendje 
45. § (8) A gyermekek, a tanulók kötelességei, a tankötelezettség 

46.§ A tanuló jogai és kötelességei 

48. § A tanuló közösségei, diákönkormányzat 

50. § (1) tanulói jogviszony létesítése 

54.§ A tanuló kötelességének teljesítése 

58. § Tanulók jutalmazása, kártérítési felelőssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítése 

72. § A szülő jogai és kötelességei 

 

20/2012. EMMI rendelet 

5 §. A házirend 
16. §. (3)A tanítási órák és egyéb foglalkozások közti szünet 

24. § (6) A felvételi kérelem 

51. § (1. b, c) Távolmaradás engedélyezése, betegségről igazolás 

10. Késés igazolása 

82. § 1. A pedagógiai program nyilvánossága 

4. A házirend ismertetése beiratkozáskor 

121. § 1. Intézményi tanács létrehozásának kezdeményezése 

129. § 1. Az egészséges életmódra vonatkozó rendeletek betartása 

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

a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

 

 

Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Csólyospálosi Tagintézményének HÁZIRENDJE, 

amely a magasabb jogszabályok előírásai alapján tartalmazza 

 a tanulói jogok gyakorlásának módját,   

 a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módját,   

 az iskola által elvárt viselkedés szabályait. 
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1. A házirend célja és feladata  

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

oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 

 

2. A házirend hatálya 

 

 A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az is-

kola pedagógusainak és más alkalmazottainak.  

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

kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola 

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.  

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

házirend előírásait.   

 

3. A házirend nyilvánossága  

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján.  

Az iskolai honlap internet címe: www.cspiskola.hu 

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető   

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,  

 az iskola fenntartójánál.  

4. A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az iskolába tör-

ténő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek hozzáférhetővé kell tenni.  

5. Az  újonnan  elfogadott  vagy  módosított  házirend  előírásairól min-

den osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:  

 a tanulókat aktuálisan, 

 a szülőket szülői értekezleten.  

6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait az osztályfőnö-

köknek meg kell beszélniük:  

 a tanulókkal az első tanítási napon, 

 a szülőkkel szülői értekezleten.  

7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, munkaközösség-

vezetőktől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – a 

pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

 

http://www.cspiskola.hu/
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4. 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 hiá-

nyában 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 megkezdésétől. 

 A tanulók csoportba sorolása az iskola kompetenciája. 

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás lebonyolításának sza-

bályai  

1. Iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott köte-

lező beiskolázási körzetben lakik.  

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

az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és SNI kijelölt tanulókat veszi 

fel.  

3. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a je-

lentkezők közül először azokat a tanulókat vesszük fel, akiknek ezt különleges helyzete indo-

kolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  

 testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy  

 az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található  

 az iskolában dolgozó (dolgoztak) közvetlen hozzátartozója,  

Sorsolás nélkül, a fenti fontossági sorrendben felvehetők, majd a maradék helyre sorsolást kell 

tartani.  

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

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

nappal – nyilvánosságra kell hozni.  

5. A különleges helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad férőhelyekre az iskola 

további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több  felvételi kérelem érkezik az iskolába, 

mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt.  
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6. A sorsolás lebonyolításának szabályai:  

 A sorsolás nyilvános.  

 A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.  

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

érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

 A sorsolás helyszíne az iskola épülete.  

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

tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  

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

 A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a leendő első osztályos tanítók, 

az iskola tagintézmény-vezetője, a jegyzőkönyvvezető.  

 A sorsolási bizottság elnöke: az iskola tagintézmény-vezetője.  

 A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási bi-

zottság tagjait.  

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

solási urnába.  

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

számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  

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

rögzíti a jegyzőkönyvben.  

 A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

 A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.  

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

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

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

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

jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.  

 Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.  

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

illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi ké-

relmet benyújtó szülőknek.  
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5. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai – tanulók kötelességei 

 
Dolgozók: 

 Az iskola minden egyes dolgozója felelősséget érez a gyerekek iskolában töltött minden per-

céért, biztonságáért, a házirend írott szabályainak és a nem szabályozott, de elvárható maga-

tartásért. 

 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 vi-

selkedési és illemszabályokra. 

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy  

 betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat rendelke-

zéseit,  

 tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint tanu-

lótársainak emberi méltóságát, a nevelési és oktatási tevékenységét ne akadályozzák, 

 senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet,  

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

(Személyiségi jogaik gyakorlása közben nem korlátozhatnak másokat, nem veszélyeztethe-

tik saját és társaik testi és lelki egészségét, testi épségét.) 

 törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az 

iskolában dolgozó más felnőttekkel,  

 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,  

 legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,  

 köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően, 

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

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

 igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő sze-

mélyiségeit és hagyományait,  

 vegyenek részt az iskola hagyományainak ápolásában,  
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 óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,  

 vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen,  

 legyenek nyitottak, érdeklődők,  

 iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,  

 vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,  

 működjenek együtt társaikkal,  

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi feladataik-

nak,  

 fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,  

 az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,  

 az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják,  

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

 távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,  

 a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,  

 az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg,  

 írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,   

 segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában,  

 védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

 ügyeljenek környezetük, tantermük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is fi-

gyelmeztessenek,  

 az iskola helyiségeinek használati rendjét tartsák be, figyeljenek az öltözők és mosdók tisz-

taságára, épségére; az általuk használt eszközöket tartsák rendben, 

 az óraközi szünetben megszólaló jelzőcsengő után vonuljanak a soron következő óra tante-

remébe, és készítsék elő a szükséges felszerelésüket  

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel (testük, hajuk legyen ápolt, az életkorukhoz 

igazodjon), az iskolához illő öltözékben jelenjenek meg (ruházatuk legyen tiszta, rendes, 

alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő), 

 az iskolai ünnepségeken (évnyitó, évzáró, márc. 15-i ünnepség) és tanulmányi versenyeken 

ünnepi öltözetben jelenjenek meg (sötét alj, fehér felsőruházat, egyennyakkendő, kitűző), 

 ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a tanulás-

hoz, 

 tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését 

szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek,  

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

melyik nevelőnek,   

 a tanulók a kabátjaikat, tornatzsákjukat az osztály számára kijelölt szekrényben kötelesek 

tárolni  

 a tanulók a tornateremben, számítástechnika tantermekben csak pedagógus felügyeletével 

tartózkodhatnak, 

 az iskolán kívül is az általános magatartási normák szerint viselkedjenek, 

 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Csólyospálosi Tagintézménye 

6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 58. 

10 

 

 

 

 tartós tankönyveikre vigyázzanak, azt a tanév végén megkímélt állapotban adják le, 

 az általuk szándékosan okozott kárt kötelességük megtéríteni a mindenkori minimálbér 50 

%- áig, 

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

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

 rendezvények lebonyolítását munkájukkal segítsék a tanulók, amelyre osztályfőnöke jogo-

sult kérni. 

 

6. 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 eset-

leges jogorvoslati eljárásokat elsősorban az intézményen belül kell megoldani, végrehajtani. 

Jogorvoslati kérelem beadása a törvényi szabályozás szerint. 

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

szobára és napközis foglalkozásra, hit- és erkölcstanoktatásra járhatnak, ilyenek szervezését 

kezdeményezhetik. 

 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 felügye-

letével használhatják. 

 Tanórán kívüli foglalkozásokra, rendezvényekre - előzetes megbeszélés szerint – igénybe 

vehetik 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. 

 Joguk, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről folyamatosan érte-

süljenek. 

 Joguk, hogy dolgozataikat 5 munkanap elteltével értékelve megtekinthessék. 

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

raik, és a témazáró időpontjáról előre tájékoztassák őket.  Jogorvoslatért az iskolavezetéshez 

fordulhatnak. 

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

 Ingyenes vagy kedvezményes étkezésre, tanszerellátásra való jogosultságukról (önkormány-

zat helyi rendelete/tankönyvellátás helyi rendje szabályozza) tájékoztatást kapjanak (szülők 

értesítése iskolaújságban vagy levélben, vagy a szülői értekezleten) 
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 Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók közössé-

gein keresztül gyakorolhatják.  

 

 

 

7. A tanulók közösségei  

 
Az osztályközösség  

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

nak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll.  

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

szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:  

 3 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe  

Az iskolai diákönkormányzat  

1. A tanulók érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének 

segítésére az iskolában diákönkormányzat működik, melynek minden tanuló tagja lehet, 

mint választó és választható. 

2. A diákönkormányzatban az osztály tagjainak érdekeit az osztálytitkár, ill. a helyettese kép-

viseli (3-8. o.). 1-2. osztályos tanulók az életkori sajátosságok miatt ténylegesen nem vesz-

nek részt a munkában. Jogaik érvényesülését a szülői munkaközösség kíséri figyelemmel. 

3. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja 

el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása előtt diák-

önkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét.   

4. A diákönkormányzat az osztályok képviselői közül választja meg vezetőségi tagjait. A 

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

katervében is szerepel), amelyen a tanulók az osztály képviselői útján (osztályonként 3 fő) 

véleményt mondhatnak az iskola és az őket tanító nevelők munkájáról, javaslatokat tehetnek 

az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, és ezekre joguk van választ kérni az érintettek-

től. Ott tekintik át a diákjogok érvényesülését. A gyűlést a DÖK vezető nevelő hívja össze. 

Kérdéseikre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kell, hogy kapjanak. Véleménynyil-

vánítás:  

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

Ott megfogalmazhatják véleményüket, s kérhetik gondjaik orvoslását. Évente egyszer kül-

döttgyűlést tartanak (időpontja az iskola munkatervében is szerepel). Emellett az iskolave-

zetés bármely tagjánál bármikor kezdeményezhetnek meghallgatást. Véleményezési joguk 

gyakorlása szempontjából a tanuló létszám legalább 25%-a az iskola nagyobb közösségének 

számít. 
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6. A diákönkormányzat dönthet: 

 saját közösségi életének tervezésében, szervezésében, 

 a vezetőinek megválasztásában, 

 egy tanításnélküli munkanap programjáról, 

 iskolaújság, iskolarádió tanulói vezetőinek megválasztásában. (Gyermekvezetők 

megválasztása az önként jelentkezők köréből történik rátermettség alapján.) 

7. Az Nkt. 48. § (4) bekezdése alapján a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt, 

 bármilyen, a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál. 

8. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt pedagógus segíti, akit a diákönkormány-

zat javaslatára a tagintézmény-vezető bíz meg. 

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

Oktatási jogok biztosának elérhetőségei: 

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

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

 

8. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása  
 

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

 az iskola igazgatója: 

 az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta – a diákön-

kormányzatot segítő pedagóguson keresztül,  

 az iskolai hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,  

 a honlapon aktuálisan,  

 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.  

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

szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják,  

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

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

ségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a di-

ákönkormányzathoz fordulhatnak.   

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

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

nevelőtestülettel.  

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

 az iskola igazgatója  
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 szülői szervezet képviselő tagjain keresztül évente 2 alkalommal,  

 az iskolai hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,   

 az iskola honlapján,  

 az osztályfőnökök:  

 az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.   

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

 szóban:  

 egyéni megbeszéléseken,  

 a családlátogatásokon,  

 a szülői értekezleteken,  

 a nevelők fogadóóráin,  

 a nyílt tanítási napokon,  

 a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken,  

 írásban az elektronikus naplón keresztül.  

8. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai munka-

terv tartalmazza.   

9. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy vá-

lasztott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az iskolavezetőséghez az 

adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez vagy a diákönkormány-

zathoz fordulhatnak.  

10. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy vá-

lasztott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai  
 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:  

- osztályozóvizsga,  

- pótló vizsga, - javítóvizsga, - különbözeti vizsga.  

Osztályozó vizsga   

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

ha:  

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

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

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

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

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet.  

Pótló vizsga   

A tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkez-

dett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné pótló vizsgát tehet.  

Javítóvizsga   

A tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott akkor 

javítóvizsgát tehet. Javító vizsgát tehet a vizsgázó, ha az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizs-

gáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

 

Javítóvizsgán a táblázat szerinti vizsgarészeket kell teljesíteniük a tanulóknak.  

TANTÁRGY  
ÍRÁSBELI  SZÓBELI  GYAKORLATI  

VIZSGA   

 ALSÓ TAGOZAT   

Magyar nyelv   ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Magyar irodalom  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Idegen nyelv  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Matematika  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Környezetismeret  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Ének-zene    SZÓBELI  GYAKORLATI  

Vizuális kultúra      GYAKORLATI  

Életvitel és gyakorlat      GYAKORLATI  

Testnevelés és sport      GYAKORLATI  

 FELSŐ TAGOZAT   

Magyar nyelv   ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Magyar irodalom  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Idegen nyelvek  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Matematika  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Történelem  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Természetismeret  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Fizika  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Kémia  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Biológia  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Földrajz  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Ének-zene  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Vizuális kultúra      GYAKORLATI  

Informatika  ÍRÁSBELI    GYAKORLATI  

Technika, életvitel és gyakorlat    SZÓBELI  GYAKORLATI  

Testnevelés és sport      GYAKORLATI  
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Különbözeti vizsga  

A tanuló szülői, gondviselői kérésre, iskolaváltásnál, amennyiben tanulmányait iskolánkban foly-

tatja különbözeti vizsgát tehet.  

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

bályok szerint kell megszervezni.  

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel   

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

- javítóvizsga esetén a várható időpontot tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell, a 

pontos időpontról írásbeli értesítést kell küldeni.  

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) 

szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, állapítják meg.   

A tanulmányok alatti vizsgák – kivéve a javítóvizsga – táblázata:  

TANTÁRGY  
ÍRÁSBELI  SZÓBELI  GYAKORLATI  

VIZSGA   

 ALSÓ TAGOZAT   

Magyar nyelv   ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Magyar irodalom  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Idegen nyelv  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Matematika  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Környezetismeret  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

 FELSŐ TAGOZAT   

Magyar nyelv   ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Magyar irodalom  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Idegen nyelvek  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Matematika  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Történelem  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Természetismeret  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Fizika  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Kémia  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Biológia  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Földrajz  ÍRÁSBELI  SZÓBELI    

Informatika  ÍRÁSBELI    GYAKORLATI  
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10. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a ta-

nítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 

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

geinek használói felelősek:  

• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

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

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott elő-

írások betartásáért.  

2. Minden tanuló feladata, hogy maga valamint társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet 

hagyjon.  

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működhetnek:  

• osztályonként két-két hetes, 

•     tantárgyi felelősök. 

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

netekben 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: 

 Az egyik hetes – a tantermek zárva tartása miatt – a folyosón vigyáz osztálytársai értékeire, 

taneszközeire. 

 A másik hetes a sorakozónál és bevonulásnál ügyel a rendre. 

 Becsengetés után a hetes a tanár érkezéséig felügyel a rendre. 

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

szobában jelzi. 

 A vagyon elleni cselekményt a hetes haladéktalanul köteles jelenteni az ügyeletes nevelő-

nek vagy az osztályfőnöknek. 

 A testi épséget veszélyeztető magatartást a hetes azonnal köteles jelenteni az ügyeletes neve-

lőnek. 

 A tanóra végén, a tanterem elhagyása előtt köteles a táblát letörölni, a padokat, a terem 

tisztaságát ellenőrizni, a szemetet az érintett tanulóval kiszedetni. 

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

kijelölt helyet. 

5. Az egyes tanítási órákon különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a 

tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök előkészí-

tését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.  

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

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával  
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megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendez-

vényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskola éves munkaterve határozza 

meg. 

 

11. A tanulók mulasztásának igazolása  

 
 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 oktatási 

órák, valamint a tanuló érdekében az iskola által kötelezően előírt korrepetálások alól felmentés 

nem adható. 

1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – taní-

tási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell.  

2. A gyermek hiányzásának első napján a szülő telefonon vagy egyéb módon köteles érte-

síteni az iskolát.  

3. A szülő előzetes engedélykéréssel tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást iga-

zolhat gyermekének írásba. Ezen felül rendkívüli esetben évente három napot az osztály-

főnöktől, ezen túl a tagintézmény-vezetőtől kérhet. A döntés során figyelembe kell venni 

a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 

azok okait.  

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

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás 

okát az osztályfőnöknek.   

5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távol-

maradását.  

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

idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az osztály-

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

késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiány-

zásnak minősül.   

7. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján igazolhatja mulasztását:    

• három napig terjedő mulasztás esetén szülői,  

• egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással.  

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.  

8. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meg-

haladja alapfokú nevelés-oktatás szakaszban a kettőszázötven tanítás órát, egy adott tan 

 

 

 

 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Csólyospálosi Tagintézménye 

6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 58. 

18 

 

 

 

tárgyból a tanítási órák harminc százalékát, a tanítási év végén nem osztályozható, ki-

véve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló taní-

tási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

9. A 20/2012. EMMI-rendelet 51. § (2) bekezdés szerint igazolt hiányzásnak minősülnek a 

következő esetek:   

a) a tanuló – gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra,  

b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,  

c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettsé-

gének eleget tenni,  

d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 49. § (2b) bekezdése 

szerinti igazolással igazolja,  

e) az általános iskola 7–8. évfolyamos – tanítási évenként legfeljebb két alkalommal – 

pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, 

feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által kiállított igazolással igazolja.  

10. A mulasztások szabályai:   

Az EMMI-rendelet 51. §. (3) bekezdése alapján:  

 A tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor értesítjük a 

szülőt (törvényes képviselőt), és felhívjuk a figyelmét az igazolatlan mulasztás kö-

vetkezményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten 

igazolatlanul mulaszt, a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve az is-

kola megkeresi a tanuló szülőjét (törvényes képviselőjét). 

 10 igazolatlan óra után értesítjük, a járási gyámhivatalt és a gyermekjóléti szolgála-

tot. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az 

iskola ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és az általános szabálysér-

tési hatóságot a mulasztásról, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésé-

ben. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az 

iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye sze-

rint illetékes gyámhatóságot. 

 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 jelzi. 
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12. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő 

hozzáférés módja 

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

kének jelzi, ha meg kíván győződni arról, hogy megfelelnek-e a valóságnak. Személyes adata-

inak törlését, helyesbítését is osztályfőnökénél kérheti. 

1. Iskolánk a tanulók értékelésének rögzítésére a 2017/18. tanévtől elektronikus naplót hasz-

nál.  

2. 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 gyer-

mek tanulmányai alatt végig használhatja. 

3. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendel-

kező számítógép segítségével megtekinthetik.  

4. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hozzá-

férhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztály-

zatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a 

tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket, valamint az általuk előre 

megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak.  

5. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.  

6. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által megadott 

más internet címen keresztül érhető el.  

7. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, 

üzenetek küldésére is használhatják.  

8. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni 

az e-naplót, az iskola 5 munkanapon belül új hozzáférést biztosít számára. 

9. Amennyiben a szülő tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az elektronikus naplóhoz való 

hozzáférést, az iskola a saját épületében egy internet hozzáféréssel ellátott számítógépet 

bocsát a szülő rendelkezésre vagy nyomtatott formában biztosítja az információkat.  

 

13. Tájékoztatási rendszer, kérelmek benyújtása 

 
1. Tájékoztatási rendszer 

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

program, valamint a szervezeti és működési szabályzat egy-egy példánya a nevelői szobában elér-

hető, az iskola honlapján megtalálható, a házirend egy-egy példánya az osztálytermekben kerül 

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

az osztályfőnökök tájékoztatnak. 

2. Tankönyvellátás rendje 

Az 1- 8. 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 fe-

lület lehetőségeit. 

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

Április 1-27.: tankönyvfelelősök leadják az alaprendeléseket, lezárás, fenntartói jóváhagyás. 

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

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

tőeszközöket. 

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

vek 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 fejlesztő-

eszközöket. 

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 elvár-

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

elhasználódás 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, 

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

az iskolának 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 kártérítést 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. 
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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. 

akinek 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 gyer-

mekével megjelenhessen a szakértői vizsgálaton. Ha később válik indokolttá a vizsgálat, az időpont-

tól el 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 azo-

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

szer (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 – 

születési 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. 
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14. Iskolánk működési rendje 

 
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 meg-

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

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

ákönkormányzat 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 630 órától délután 1830 óráig tart. Pedagógus-

ügyelet 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 létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatja. 

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

ban zajlanak. A foglalkozások helyét és idejét nyilvánossá tesszük a faliújságon. A délutáni, 

tanórán kívüli foglalkozásokra a foglalkozás megkezdése előtt legfeljebb 10 perccel érkez-

zenek 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. 

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: 13.40 – 14.25 

  8. óra: 14.30 – 15.15 

  9. óra: 15.20 – 16.05 

10. óra: 16.10 – 16.55 

11. óra: 17.00 – 17.45 

                 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. A tanulók táskáikat (a tantermek zárva tartása miatt) szünetekben a 

következő óra tanterme előtti folyosórészen rendezetten helyezzék el. 
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 Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet inté-

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

 Az iskola épületébe érkező szülők gyermeküktől a főbejárat és a felsős udvari kijárat közötti 

folyosórészen köszönnek el, és ott várják őket. Ha nem a megszokott rendben szeretnék 

gyermeküket elvinni, a nevelői szobában jelezik. 

3. Foglalkozási program 

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

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

habilitációs és fejlesztő foglalkozásai, CSDSZSE foglalkozások, gyógytestnevelés, tanulmányi és 

sportversenyek, kulturális rendezvények és hitoktatás. 

Felvétel rendje a tanórán kívüli foglalkozásokra:  

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

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

hátrányos helyzetű tanulókat. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részvétele ezeken a fog-

lalkozásokon lehetőség szerint érje el iskolai létszámarányukat, erre a foglalkozások vezetői töre-

kedjenek. 

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. év-

folyamon 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 felvé-

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

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

vezetni. A 20/2012. EMMI rendelet szerint a hiányzások következményeiről a tanulókat tájékoz-

tatjuk. 

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 felelőssé-

get, 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, eset-

leg az osztályfőnöknek 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 befe-

jeztével bezárja. A termet a tanulók tisztán hagyják ott, ennek ellenőrzése a hetes és az ott órát tartó 

pedagógus feladata. A terem ajtaján a terem elnevezése, órarendje, a felelős osztály megnevezése 

és osztályfőnökének neve (aki a teremleltárért is felelős) megtalálható. Tízórai szünetben valam-

ennyi osztály a saját termében tízóraik. 

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 léte-

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

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

felszerelések 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 rendetlen-

séget, rongálást jelentik a testnevelő tanárnak. Azonnal jelentik azt is, ha fegyelmezetlenséget 

tapasztalnak, vagy ha hiányzik valami. Egymás holmijához tilos nyúlni. Az öltözködés alatti 

magatartást a nevelők bármikor ellenőrizhetik. 

5. A szertárban, tornaszobában lévő szerekhez tanári engedély nélkül nyúlni tilos és veszélyes. 
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6. A sportszerek épségéért, rendjéért minden tanuló felelős. 

7. Testnevelés órán, sportfoglalkozáson csak sportöltözékben lehet gyakorolni. 

8. Az elvitt szereket, eszközöket hiánytalanul vissza kell hozni a szertárba és átadni az órát tartó 

nevelőnek. 

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

hatják. 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 bizonyítványért, 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 felelős-

sége, ahogyan a pénz kezelése és az osztálykirándulásokról való döntés is. Az osztálykirándulá-

sok előtt az osztályfőnökök beszerzik a szülők nyilatkozatát a költségek vállalásáról. 

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

8. A tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába  

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

akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kez-

detén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szük-

séges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkárnak.  

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

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

tanulók. Adathordozó eszközt - a pedagógussal egyeztetve - az órai munkához kapcsolódóan 

lehet hozni.  

3. Mobiltelefont, okostelefont –indokolt esetben- a szülő kérelmére és csak saját felelősségükre, 

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

telefonokat az iskola területén belül nem szabad bekapcsolt állapotban tartani. Mindezek meg-

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

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

nem szükséges dolgot, vagy azt a tanítás kezdetén nem jelenti be, illetve a nagyobb értékű tár-

gyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), pénzt az iskolába érkezéskor nem adja le az is-

kolatitkárnak, az iskolába hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövet-

kezett kárért az iskola nem tud felelősséget vállalni.  
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5. 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 beje-

lentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az enge-

dély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, 

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

esetben a tárgy elvételéről a szülőt a pedagógus a titkárság segítségével köteles értesíteni.  

6. A kerékpárral érkező gyermekek az iskola udvar bejáratánál kötelesek leszállni, és a tárolóban 

elhelyezni kerékpárjukat. Távozáskor az iskola udvarán kívül szállhatnak csak fel kerékpár-

jukra. 

 

15.Fegyelmi és fegyelmező intézkedések, a jutalmazás elvei és formái 

 
A tanulók különböző kötelességszegő magatartását az iskola a következő intézkedéseket alkalmazza: 

1. Fegyelmező intézkedés-kisebb súlyú kötelességszegés esetén 

2. Fegyelmező beszélgetés 

3. Fegyelmi eljárás- súlyos és vétkes kötelezettségszegés esetén 

A kötelezettségszegés súlyosságának fokát mérlegeljük: az előzmények, a tanuló korábbi magatar-

tása, illetve a kötelezettségszegő magatartás jellege alapján. Vizsgáljuk, hogy a jogsértő magatartás 

alapot ad-e a fegyelmi eljárásra, vagy elegendő a házirendben meghatározott fegyelmező intézkedé-

sek valamelyikének alkalmazása. 

Kirívó fegyelemsértés esetén az egyes fokozatok kihagyhatók. Ha a tanuló sorozatosan ismétlődő 

fegyelmezetlenségével az egyes fokozatokat kimerítette, vagy rendkívül súlyos vétséget követett el, 

fegyelmi eljárást kell indítani ellene. 

1. Fegyelmező intézkedések 
Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend 

előírásait megszegi vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni.  

A fegyelmező intézkedés kiszabására a kisebb súlyú kötelességszegés esetén kerülhet sor. 

A fegyelmező intézkedések fokozatai: 

! szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás  

! nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás  

(a harmadik szaktanári, illetve napközis vagy ügyeletes nevelői büntetés után – a következő vétség 

elkövetése esetén – osztályfőnöki büntetés jár)  

! osztályfőnöki büntetés fokozatai: figyelmeztetés, intés, megrovás  

(a harmadik osztályfőnöki büntetés után – a következő vétség elkövetése esetén – igazgatói büntetés 

jár)  

! igazgatói büntetés fokozatai: figyelmeztetés, intés, megrovás  

! fegyelmi büntetés (egyeztető eljárás után)  
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Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban indokolt  

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvébe/üzenőfüzetébe és az osztálynaplóba be 

kell írni. 

2. Fegyelmező beszélgetés 
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás azon esete, amikor a „sérelmet elszenvedő” nem 

egy személy, hanem az iskola „szellemisége”. 

3. Fegyelmi eljárás 

1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől 

számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben része-

síthető.  

2. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, antiszociális viselkedésmód, a másik tanuló megverése, bántal-

mazása, zsarolása, fenyegetése, emberi méltóságának megsértése, tanuláshoz 

való jogának megsértése, 

 saját vagy más testi épségének veszélyeztetése,  

 trágár beszéd,  

 lopás,  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog, energiaital) iskolába 

hozatala, fogyasztása,  

 a szándékos károkozás,  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,  

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

3. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasznála-

táról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni (lásd 

2. számú melléklet).  

4. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen 

és súlyosan szegje meg.  

 Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. 

Gondatlanság áll fenn, ha a tanuló tudott, vagy tudnia kellett volna magatartá-

sának helytelen voltáról, de bízott a következmények elmaradásában. Gondat-

lan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.  

 A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét fi-

gyelembe véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.  

5. A fegyelmi intézkedések megtételére a tantestület jogosult, ez testületi hatáskör.  
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6. A kiszabható fegyelmi büntetés formái [Nkt. 58. § (4) bek.] 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás,  

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 

(szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható), 

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi 

esetben, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igaz-

gatójával megállapodott), 

e) kizárás az iskolából. 

7. A törzslapra a fegyelmi határozattal hozott – végrehajtható – büntetéseket be kell je-

gyezni. 

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 jutal-

mazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanév-

záró 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 képe-

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

az iskolának, azt az iskola elfogadja és megőrzi. 
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15. 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 

azonnal 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 elfo-

gadják az abban foglaltakat, így eredményes az egyeztetés. Amennyiben a probléma megoldásához 

türelmi 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 érté-

keléshez. 

 

16. Védő, óvó előírások 

 
Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük 

és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a baleset ve-

szélye fennáll, vagy az, hogy a tanuló balesetet szenvedett, és akkor a szükséges intézkedéseket meg-

tegye.  

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan  

1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munka-

védelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendel-

kezéseit.  

2. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonsá-

gának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és visel-

kedési formákat.  
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3. A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosz-

tásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel 

kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betar-

tatni.  

4. Munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket minden tanév első napján ismertetjük, ennek tu-

domásul vételét a tanuló aláírásával - elsősök esetén a tájékoztató megtartását az osztály-

tanító - igazolja. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók 

elsajátították-e a szükséges ismereteket.  

5. A testnevelés, fizika, kémia, technika, informatika termek rendjéről az év első óráján a 

szaktanár ad tájékoztatást. Tanulmányi kirándulások, táborozások előtt ismét tájékoztatás 

hangzik el, ezt a tanuló akkor is aláírja. 

6. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon, alsó tagozaton más alkalommal ismertet-

niük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az 

egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai 

foglalkozásokon elvárható és tilos magatartásformákat.  

7. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló sza-

bályokkal a következő esetekben:  

 A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán, alsó tagozaton más alkalommal. 

Ennek során ismertetni kell:  

• az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, o a házirend baleset-

védelmi előírásait,  

• rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) 

bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekü-

lés rendjét,  

• a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.  

• Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.  

 A tanév végén, illetve a szünetek előtt az idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a 

tanulók figyelmét.  

Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén  

1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosz-

szullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

• a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,  

• ha szükséges orvost kell hívnia,  

• a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,  

• a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.  

• a balesetet szenvedett tanuló(k) szüleit/gondviselőjét/ törvényes képviselőjét a lehető 

leghamarabb tájékoztatnia.  
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E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni.  

2. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt 

teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, 

akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítsé-

get.  

3. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgál-

nia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna 

elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni 

a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.  

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján  

1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és biz-

tonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.  

2. A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése 

és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a 

munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek fel-

tárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.  

3. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájáru-

lása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egész-

ségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, alkalmazottait 

vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.  

• Az iskolaorvos rendszeres egészségügyi felügyeletben részesíti a tanulókat, figyelem-

mel kísérve 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 iga-

zolja, akkor nem kötelezhetjük őket arra, hogy iskolafogászatra menjenek. 

• Akit az orvos gyógytestnevelés foglalkozásra javasol, azoknak szakszerű foglalkozá-

sokat szervezünk, azon az érintettek részvételét szorgalmazzuk, erre a szülőket is kér-

jük. 

4. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván 

kell tartani.  

5. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul 

ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és 

szervezési okokat.   

6. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért 

felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyző-

könyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény 

miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy 
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példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befe-

jezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papír-

alapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén 

a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg 

kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.  

7. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a ren-

delkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – 

azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.   

8. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel ren-

delkező személyt kell bevonni.  

9. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely  

• a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 

kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben 

életét vesztette),  

• valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodá-

sát,  

• a  gyermek,  tanuló  orvosi  vélemény  szerint  életveszélyes  sérülését, 

egészségkárosodását,  

• a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja na-

gyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),  

• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi 

károsodását okozza.  

10. Az iskolában lehetővé kell tenni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az 

iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálá-

sában.  

11. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a 

hasonló esetek megelőzésére.  

Tanulók feladata 

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

rándulásokon, akadályversenyen...) tartsák be, a balesetet azonnal jelentsék a szaktanárnak, 

illetve az osztályfőnöküknek. 

 Az iskola területén és környékén tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek 

fogyasztása. Ha kábítószer vagy egyéb gyanús anyag használatát, árusítását vagy kínálását 

tapasztalják, azonnal jelezzék az iskola valamelyik felnőtt dolgozójának. 
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 Olyan eszközöket, tárgyakat, melyekkel saját vagy társuk testi, mentális egészségét veszé-

lyeztethetik, nem hozhatnak az iskolába. 

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

törvényt figyelembe véve – tagintézmény-vezetői engedélyhez kötött. 

 

17. Illemszabályok - 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. 

 Redőnyöket tilos húzogatni. 

 Tanári asztalon semmihez nem lehet nyúlni.  

 Interaktív panelhez tilos nyúlni engedély nélkül. 

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. 
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Általános munkavédelmi ismeretek: 

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

mezett 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 baleset-

védelmi szempontból. 

 Szellőztetés  alkalmával az  ajtókat,  ablakokat  biztonságosan rögzíteni  kell. A becsa-

pódás balesetet okozhat. 

 A  tanulók megismerik és  betartják  az  iskola  balesetvédelmi  szabályzatát. 

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. 

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 

jegyzőkönyvbe 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 betarttatni, 

 a KRESZ betartására, betartatására, 

 önmaga és társai testi épségére vigyázni, 

 az iskolában, otthon és az osztályfőnöki órákon megismert elvárásoknak, valamint 

a házirendnek 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. 
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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 vi-

selni. 

 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 halkan illik beszélgetni. 

 Az ebédlőből engedély nélkül ételt nem szabad kivinni. 

  

18. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai  

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

igazgatója készíti el.  

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

küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat ve-

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

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

kola igazgatójához.  

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) véle-

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

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

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

6. Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntar-

tóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértését.  

7. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.  

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

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

diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai vezetősége.  

 

A házirendben rögzítetteket rendszeresen felülvizsgáljuk, évente újra gondoljuk; megismerhetősé-

gét osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken folyamatosan biztosítjuk. 
 

Betartását a nevelőtestület minden tagja folyamatosan megköveteli. Vétség esetén fegyelmező in-

tézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi eljárást kezdeményez. 
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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.       



 

 

 


