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1. A Házirend jogszabályi alapja 
 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 2012.CXXIV.törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény módosításáról 

 2013.évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról 

 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 

 17/2014 (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 229/2012 (VIII:28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet módosításáról 

 

2. Bevezető rész 

2.1 A házirend célja 
 

A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa: 

 az egyes tanulói jogok gyakorlásának módját,  

 az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésének módját, 

 az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások (egyéb 

foglalkozások) rendjét, az iskola és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az 

iskolához tartozó területek használatának rendjét, az iskola által szervezett, a 

pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli rendezvényeken 

tiltott tanulói magatartást. 

A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok: 

A házirendet az intézményvezető készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet, továbbá az iskolai diákönkormányzat 

véleményezési jogot gyakorol.  
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A házirend személyi hatálya kiterjed: 

 az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,  

 az iskolai ellátásban részesülő tanulóra, illetve meghatározott esetekben a szülőre, 

különösen a kiskorú tanuló szülőjére.  

 

A házirend időbeli hatálya: 

 a tanulók és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi tanulói 

jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi tanulói jogviszony megszűnéséig 

tart, 

 kiterjed a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is, 

    A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló, e házirend pontjaiban meghatározott jogait  

    és kötelességeit az első tanév megkezdésétől gyakorolhatja.  

  

A házirend területi hatálya: 

A házirend előírásait az intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek 

értelmezhetőek intézményen kívül is - az intézmény által szervezett programok, 

foglalkozások esetében - az intézmény területén kívül is alkalmazni kell. 

2.2 A házirend nyilvánossága 
 

A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni és rendelkezésre kell 

bocsátani a könyvtár számára is. Egy példányt a tanáriban kell elhelyezni. 

 

A házirend egy-egy példányát át kell adni: 

 a szülői szervezet elnökének, 

 a diákönkormányzat képviselőjének  

 

A tanulóval, illetve a tanuló szülőjével az iskolába történő beiratkozáskor kell megismertetni. 

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy 

példányát ismét át kell adni az érintetteknek. 
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3. Az intézmény adatai 
 

Neve: Győri Radnóti Miklós Általános Iskola 

Címe: 9021 Győr, Nagy Jenő út 2. 

Telefonszám: 06 96 529-990 

E-mail: igazgato@radnotiiskola.hu vagy gazdasag@radnotiiskola.hu 

Fenntartó és működtető neve: Győri Tankerületi Központ 

 

4. A Diákönkormányzat, az iskola nagyobb tanulóközösségei 
 

 A tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25 %-a. 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 

kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi 

értekezleteken való részvételüket. 

A szülői szervezet a tanulók nagyobb közösségét érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet az iskola vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási 

joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

 Az iskola a DÖK által biztosítja a lehetőséget, hogy a tanulók összességét érintő ügyekben 

tájékozódhassanak, valamint azokban a kérdésekben, melyekben a jogszabályok erről 

rendelkeznek, véleményezési, javaslattételi és döntési jogukat gyakorolhassák.  

A diákönkormányzat véleményt nyilvánít 

 a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos 

valamennyi kérdésben  

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása 

előtt 

 ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 

 házirend elfogadásakor 

Javaslattal él 

 a diákönkormányzatot segítő pedagógus személyére 
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Döntést hozhatnak a nevelőtestület véleményének meghallgatásával az alábbi ügyekben: 

 az iskolai közösségi élet tervezésében, szervezésében 

 tisztségviselőik megválasztásában 

Ezekben az ügyekben a tanulók az osztályfőnöki órákon fogalmazhatják meg javaslataikat, 

fejthetik ki véleményüket, állásfoglalásukat. Az osztályképviselők a diákönkormányzat 

gyűlésein terjesztik elő osztályuk javaslatait, véleményeit, melyet az osztályképviselőkből álló 

diák önkormányzati gyűlésen tárgyalnak meg, majd hoznak döntést. A DÖK vezetősége tartja 

a kapcsolatot a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral, és rajta keresztül az 

iskolavezetéssel. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőit a tárgyalásra meghívjuk. A jogszabály által meghatározott 

véleményeztetésen felül intézményünk nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés 

előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

5. A tanulók jogai 
 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt  

 igénybe vegye az iskola nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket, a Radnóti 

Alapítvány támogatását 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára 

 osztályfőnökét, tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem 

esetén 

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön 

 fegyelmezett, nyugodt körülmények között tanuljon 

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően- az egyházakkal 

egyeztetetten- hit- és erkölcstan oktatásban részesüljön 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken 

 csak napi egy "nagy dolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, 

melyet a pedagógus legalább egy héttel előre jelez 
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 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, 

ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon 

 javaslatot tegyen saját és osztálytársai magatartásának, szorgalmának értékelésére, 

jutalmazására, büntetésre 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában 

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén 

 javaslatot tehet és kezdeményezhet egyéb iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokra 

 részt vegyen az osztálytermek dekorációjában 

 faliújságot készítsen, illetve az iskolai faliújságra az intézményvezető, az 

osztályfőnök, vagy a felelős tanár engedélyével hirdetést, plakátot elhelyezzen, 

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon 

 egyéni, közösségi problémáinak megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, a 

gyermekvédelmi felelős tanár, az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét,  

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - 

kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön 

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, iskolarádió, diákkör, stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vegyen 

 sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a 

törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet 

jogorvoslatot 

 

6. Tanulói kötelességek, szabályozások 
 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, 

pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben 

meghatározottak szerint - közreműködjön saját környezetének és az általa 

alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, 

rendezvények előkészítésében, lezárásában 

 megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat 

 óvja tanulótársai egészségét, testi épségét 
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 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse 

 kulturáltan, illemtudóan viselkedjen 

 szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit betartsa 

 fegyelmezetten részt vegyen a tanórákon, a kötelező és választott foglalkozásokon, 

társai munkáját ne zavarja.(Fegyelmezetlenség estén a magatartás füzet és a 

Gondolkodó használatának rendje szerint kell eljárni!) 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének  

 tájékozató füzetét magánál tartsa, szükség esetén a tanárnak átadja  

 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt 

eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet 

 a szándékos rongálást jelezze 

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem  

 a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza 

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését 

 védje saját és társai egészségét 

  tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő 

öltözékben jelenjen meg az iskolában 

 

Tilos a tanulónak: 

 az iskolába hoznia: alkoholt, dohány terméket, tudatmódosító szereket, 

balesetveszélyes tárgyakat 

 a káromkodás, a trágár beszéd, a köpködés az iskolában, és az iskolán kívüli 

programokon is 

 a társak megalázása, csúfolása, saját és mások testi épségének veszélyeztetése 

  az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása 

 fegyvert és fegyvernek minősülő, testi épséget veszélyeztető eszközt magánál 

tartani 

 az iskolában rágógumizni és cukornyalókát fogyasztani, tökmagot enni 

 ablakból kihajolni, bármit kidobni 
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 az iskolában írásbeli engedély nélkül a tanulónak hang-és képfelvételt készíteni 

 festett haj és köröm, műköröm, valamint tetoválás és testékszer viselete 

 

Egyéb, a tanulókra vonatkozó szabályozások: 

 A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, 

amely veszélyezteti a testi épséget /pl. ablakból tilos kihajolni/, vagy rongálást 

okozhat. Szellőztetés a tanórák alatt történik. 

 A mobiltelefont tanári engedéllyel kapcsolhatja be a tanuló. Engedély nélküli 

használat esetén a telefonját köteles az iskola pedagógusának átadni. A tanuló 

telefonját a szülő veheti át az igazgatói irodában.  

 Az iskolát a tanítási idő alatt a tanulónak elhagyni tilos és súlyos fegyelmi vétség. 

Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, 

szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás okát és 

pontos idejét. 

A tanítás ideje alatt –indokolt esetben-a tanuló az iskola épületét csak az osztályfőnök, 

ha nincs az iskolában, akkor a pótosztályfőnök vagy az órát tartó szaktanár írásbeli 

engedélyével lehet elhagyni. A két példányban készült írásbeli engedély egyikét a 

tanuló köteles a portán tartózkodó felnőttnek, átadni.(9. sz. melléklet: Jogszerű 

távolmaradásról) 

 A tanulók hivatalos ügyeiket a gazdasági irodában naponta az 1. óra előtt és az 1. 

szünetben intézhetik.  

 Tanuló az iskolában tanári felügyelet nélkül nem lehet. A szakkörök, 

sportfoglalkozások előtt a tanulószobán kell tartózkodnia. A foglalkozást tartó tanár a 

tanulókat a tanulószobán veszi át. 

 Pénzt a tanuló csak saját felelősségre tartson magánál. A napközi /és menzabefizetések 

napján még tanítás előtt, ill. az első szünetben fizesse be az összeget. A behozott pénzt 

a lehető legrövidebb időn belül le kell adni a felelős személynek. 

 A tanításhoz nem tartozó felszerelés iskolába hozatala nem ajánlatos, a tárgyakért 

anyagi felelősséget az intézmény nem vállal (pl: rádió, magnó, híradástechnikai és 

szórakoztató elektronikai eszköz, pl. MP3, MP4, nagy értékű ékszer) 

 Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre 

kell működniük pedagógus felügyelete mellett.  
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A kötelességek elmulasztása illetve a dicséretek a magatartás füzetbe bejegyzésre kerülnek. 

(1. sz. melléklet: A magatartásfüzet vezetésének szabályai) 

 

7.  Az iskola munkarendje, általános működési szabályok 
 

Az iskolai tanév munkarendjét a nevelőtestület, a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a 

tanév elején kell meghatározni és a munkatervben rögzíteni. 

 

Titkárság ügyintézési rendje: 

 Pedagógusok számára: óraközi szünetekben 

 Diákok számára:1/2 8-8 h és az 1. szünetben 

 Szülők számára: 7.30-8.00 és 15 -15.30 h 

 

7.1 Az intézmény nyitva tartása  
 

Szorgalmi időben  

 Munkanapokon, reggel 6 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 

21 óráig. 

 Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – amennyiben nincs rendezvény –

zárva kell tartani.  

 A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt – 

eseti kérelmek alapján. 

 

Tanítási szünetben  

 Az intézmény tanítási szünetben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

 A további munkanapokon csak a technikai dolgozók tartózkodnak az épületben. 

 Igény szerint reggel 6.30-7.55 óra között, délután 16.00-17.00 óra között ügyeletet 

biztosít az iskola a tanulók számára. 

 

7.2 Iskolába érkezés rendje 
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 A szülők gyermeküket az iskola kapujáig kísérhetik, és a tanítás végeztével az iskola előtt 

várhatják meg. 

Az ügyeletes nevelők előre meghatározott ügyeleti beosztás szerint dolgoznak minden 

tanévben.  

Gyülekezés 7 órától az első emeleti folyosón az ügyeletes tanár felügyeletével. 7.25-kor a 

tanulók felmennek a második emeleti folyosóra ügyeletes tanár vezetésével. A tantermekben, 

ill. a szaktantermek előtt várják meg az 1. órát tartó pedagógust. 

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

(3. sz. melléklet: Csengetési rend) 

A tanítás általában 7
55

 órakor kezdődik, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra 

is, melynek kezdete 7óra 10 perc. 

Az iskola intézményvezetője indokolt esetben rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 

Minden diák a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel korábban érkezzen meg az iskolába. 

Az épület 7
55 

órakor zárásra kerül, aki ezután érkezik, elkésőnek minősül, amit az első  

órát tartó nevelő az osztálynaplóba bejegyez. A késéseket az osztályfőnöknek igazolni kell, 

ennek hiányában az összeadódott késések igazolatlan órának számítanak. 

 

7.3 Óraközi szünetek 
 

Szünetekben az ügyeletes tanár utasításait be kell tartani! 

Szünetekben a tanulók a folyosón vagy a tantermekben tartózkodhatnak.  

A felső tagozatosok a 2. az alsó tagozatosoknak a 3. szünetben tartózkodnak az udvaron tanári 

felügyelettel, ahol csak gumilabdával lehet játszani. 

A tantermek ablakait óraközi szünetben zárva kell tartani, vagy bukóra nyitni. A szellőztetés 

elsősorban a tanórán történik. 

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a testi épséget vagy rongálást okozhat. 

Jelzőcsengetéskor sorakoznak az udvaron tartózkodó diákok és fegyelmezetten, csendben 

mennek fel az emeletre tanári irányítással. 

A tanulók tanáraikat a tanári szobából kihívhatják, de oda be nem mehetnek. A tanuló 

vendégeket, szülőket, hozzátartozókat tanítási időben nem fogadhat és telefonhoz csak 

rendkívül indokolt esetben hívható. 

Rendkívüli és indokolt esetben az intézményvezetőt vagy helyettesét is megkereshetik. 
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Az utolsó tanítási óra után az ügyeleti rendben megnevezett ügyeletes tanár vezetésével 

vonulnak le a tanulók. 

7.4  Szülői kérelmek elbírálásának rendje 
 

A szülő intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli kérvényét az intézményvezető bírálja el. 

A döntésről írásban, szükség esetén határozatban értesíti a szülőt 5 munkanapon belül. A 

döntéssel kapcsolatban a szülőnek fellebbezési joga van. 

 

7.5  A tanórai foglalkozások rendje 
 

A tanórai foglalkozások becsengetéskor kezdődnek és kicsengetésig tartanak. 

Jelzőcsengetéstől a tanulók fegyelmezetten várják a nevelőt. 

A szaktantermek előtt sorakozni kell. A sorakozás és a terem rendjéért a hetes felelős.  

A tanítási órákra köteles a tanuló a tanszerét, felszerelését, valamint tájékoztató füzetét 

elhozni, előkészíteni. A sorozatos hiányosságot a magatartás füzetben jelzi a szaktanár. 

A tanuló a tanórai foglalkozás során köteles betartani a pedagógus utasításait, a tanóra rendjét 

nem zavarhatja, szólási szándékát kézemeléssel kell jeleznie, s csak a pedagógus szólítására 

szólhat. 

Pedagógus és tanuló az óráról csak indokolt esetben hívható ki.  

A tanórán minden tanulónak kötelessége, hogy fegyelmezetten dolgozzon, társai munkáját, az 

óra menetét ne zavarja! A tanórai munka megzavarása tilos. Fegyelmezetlenség esetén a 

magatartás füzet és a „Gondolkodó” szabályzata szerint jár el a pedagógus.  

(2.sz. melléklet:Gondolkodó szabályzata) 

 
 

 

 

7.6  Egyéb foglalkozások rendje 
 

Az iskolában a tanulók csak szervezett foglalkozásokon maradhatnak. Az a tanuló, aki a 

tanítási órái után az iskola területén marad délutáni szervezett foglalkozáson vagy vidéki 

bejáró tanuló, akinek tömegközlekedési eszköze később indul, a várakozás ideje alatt 

tanulószobán köteles tartózkodni. Felügyelet nélkül tanuló az iskolában nem lehet. 
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7.7 A tanulószoba rendje 
 

 A tanulószoba a szeptemberben megállapított rend szerint működik 14.00 h-16.00 h 

között. 

 A fegyelmezetlenség esetén a tanórák rendje szerint jár el a nevelő. 

 Az igénylő tanulók 16 óráig vannak a tanulószobán, előbb elmenni szülői kérésre 

lehet. 

 A tanulószoba helye a szeptemberben kijelölt terem. 

 Állandó ülésrend szükséges. 

 A tanulószobai hiányzásokat is igazolni kell! 

 Minden osztályból a leckefelelős írja fel a táblára az aznapi órarendet és a házi 

feladatot. 

 A tanulók szükség esetén segítséget kérhetnek a tanulószobás tanártól. 

 A szaktárgyi füzetben aláírással jelezze a tanulószobás tanár a feladat elvégzését, vagy 

hiányát. 

 A tanulószobát igénybe vehetik azok a tanulók, akik egy-egy tanórán kívüli 

foglalkozásra várnak. Ők a folyamatban lévő munkát nem zavarhatják. 

 A tanulószobás tanulók is részt vehetnek az egyéb foglalkozásokon a meghatározott 

időben. 

 

 

 

 

 

7.8 Napközi rendje 
 

 Az utolsó tanítási óra után kezdődik és 16 óráig tart. 

 Igény esetén lehetőség van a tanulóink 17 óráig tartó felügyeletére. 

 A tanulók ebédelés előtt rendet raknak a teremben és kézmosás után mennek étkezni.( 

(4. sz. melléklet Étkezések és az ebédlő rendje) 

 A tanteremben étkezni csak ruhaszalvétán lehet. 
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 A tanulás előre meghatározott ideje alatt tilos a tanulókat zavarni. 

 

7.9 A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával 
kapcsolatos eljárás rendje 
 

Tanulói jogviszony létesítésekor a szülő és tanuló megismeri az iskola Pedagógiai Programját, 

Helyi tantervét, az abban foglaltakkal egyetért, számára kötelező érvényűvé válik a 

szabályozás. 

A tantárgyválasztás a Pedagógiai Programban leírtaknak megfelelően történik. 

A tantárgyválasztás jogát kiskorú tanuló esetén a szülő, a 14. életévet betöltött tanuló esetén a 

szülő és a tanuló közösen gyakorolják. 

A tanulók kötelező tanórai foglalkozásán kívüli órákat egyéb foglalkozásoknak nevezzük. 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozásokra való jelentkezést az iskola a tanulók, ill. szüleik 

részére eljuttatott írásbeli jelentkezési lapon biztosítja. 

Minden év május 20-ig a jelentkezési lapon felmérjük, hogy a következő tanévben, ki milyen 

foglalkozásra jelentkezik. Egyszeri módosítást a tanév 1. szülői értekezletéig tehet a szülő. 

Ezután a részvétel kötelező, a hiányzást igazolni kell. 

Az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alóli felmentésre 

vonatkozó előírást tartalmaz az Nkt. 55. § (1) bekezdése, eszerint az iskolában az 

intézményvezető a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra 

előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.(9. sz. melléklet:Felmentési kérelem) 

Az intézmény a választott egyéb foglalkozást az adott tanévben megfelelő jelentkező létszám, 

a személyi és egyéb feltételek megléte esetén indítja be. 

A rendszeres elfoglaltságot jelentő egyéb foglalkozások ingyenesek. 

Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl. színház, mozi, 

múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat fizethetnek a tanulók. 

A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, ill. a kiskorú 

tanuló számára meg kell adni. 

A részvételi díjas foglalkozásokon való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező.  
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7. 10 Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az 
iskolához tartozó területek használatának rendje 

 

Az iskola biztosítja a tanulónak azt a jogát, hogy az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, 

iskolai létesítményeket a tanítás előtt, a tanórák közötti szünetekben, valamint a tanítást 

követően, de az iskola nyitva tartási idejében igénybe vegye a tanuló tanári felügyelettel. 

Az udvart a tanulók tanári felügyelettel, az intézmény nyitvatartási idejében vehetik igénybe.  

A tantermek használatát, a tantermek tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó használati 

rendjét a foglalkozást tartó pedagógus ismerteti a tanulókkal.(6.sz. melléklet: Egyéb 

teremhasználati rendek) 

 A foglalkozások időpontját órarendben rögzítik. 

Az egyes helyiségek zárása: 

A tanórák, foglalkozások közötti időszakokban, valamint foglalkozások után a következő 

tantermeket kell zárva tartani: 

 számítástechnikai terem 

 könyvtár 

 tornaterem és öltözők 

 digitális táblával rendelkező termek 

A terem zárásáról a pedagógusok gondoskodnak. A tanulóknak az érintett helyiségekben 

tartandó tanórák, foglalkozások esetében becsengetés előtt a terem előtt kell várakozniuk. 

Az intézmény helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit, rendeltetésüknek 

megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva kell használni. A szándékos rongálást meg 

kell téríteni. 

 

 

 

 

8. Védő-, óvó intézkedések 

8.1 Egészségvédelem 
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A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre 

meghatározott gyakorisággal iskolaorvosi és védőnői rendelés, valamint iskolafogászat 

biztosított. 

Általános előírások: 

A tanulókkal az iskolai tanítási év, valamint szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás 

stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. 

Védő-óvó előírás: 

 a tanulók egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás, 

 a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, 

 a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. 

A védő-óvó előírásokat a tanulók életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell 

ismertetni. 

Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. 

Az iskola védő, óvó előírásai, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során 

meg kell tartaniuk: 

 Az iskola a tanév megkezdésekor a tanulókat tájékoztatja az iskolában betartandó 

védő és óvó előírásokról, ennek keretében ismertetik a tűzvédelmi szabályzatot, 

beleértve a tűzriadó tervet, valamint a balesetvédelmi előírásokat. A tanuló a 

tájékoztatás tudomásul vételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon 

aláírással köteles elismerni. 

 Az iskola gondoskodik a pedagógusok és más iskolai dolgozók tűz- és munkavédelmi 

szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról. 

 Az iskola egyes helyiségeire vonatkozó speciális védő, óvó előírások az adott 

helyiségben kifüggesztésre kerülnek 

 Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, 

eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott 

eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb. 

 

 

8.2 A tanulóbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 
 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy: 
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 olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására,  

  a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény 

sajátosságaira figyelemmel kialakuljon a tanulókban a biztonságos intézményi 

környezet megteremtésének készsége, 

 átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben: 

o közúti közlekedési balesetek 

o mérgezés 

o fulladás 

o égés 

o áramütés 

o esés 

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy gondoskodjon arról 

 hogy az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, 

s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen 

 hogy az iskolában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 

tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, 

javítási munka kivételével) ne legyen 

 hogy a tanulók elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – 

a hálózat megfelelő védelmével 

 hogy a tanulók az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak 

be 

 hogy biztosítva legyen az, hogy számítógép csak pedagógus felügyelete mellett 

kerüljön használatra. 

A pedagógusok feladata, hogy: 

 a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos 

berendezések használatára, kezelésére 

  a különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a tanulók ne férhessenek 

hozzá 

 javaslatot tegyenek az iskola épületének és az osztálytermeinek és közösségi 

helyiségeinek még biztonságosabbá tételére 

Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 
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 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a tanulók 

biztonságára, testi épségére 

 a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják  

A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az 

iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése szintén az 

intézményvezető feladata. 

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, 

figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább 

évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.  

8.3 A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok  
 

Az intézményvezető feladatai 

 megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a tanulók 

felügyelete, védelme 

 kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja  

 az iskolai 8 napon túl gyógyuló balesetetek nyilvántartását az iskolatitkár végzi az 

elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével 

 az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyveket két példányban kell kinyomtatni, 

melynek egyik példánya a szülőé, másik példányát az iskolában iktatni kell 

 intézkedik a sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról 

o a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési 

okokat 

 súlyos balesetek esetén 

o intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal jelentésre 

kerüljön 

o gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel 

rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról 

o lehetővé teszi a szülői szervezet részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában, 

o intézkedik minden tanulóbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a 

megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.  

 

Súlyos az a tanulóbaleset, amely a gyermek tanuló: 
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 halálát (halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a 

sérült – orvosi szakvélemény szerint – a balesettel összefüggésben életét vesztette) 

 valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű 

károsodását 

 számára az orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodását 

 súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek) 

 tekintetében a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, bénulását, vagy 

agyi károsodását okozza. 

A pedagógusok feladata 

 nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető 

utasítására: 

o közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek 

haladéktalan kivizsgálásában 

o a szülőt és az intézményvezetőt tájékoztatja a baleset körülményeiről 

 súlyos balesetekkel kapcsolatban: 

o a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte 

esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről 

o közreműködik a baleset kivizsgálásában 

 intézkedési javaslattal éljen minden tanulóbalesetet követően a megelőzésre 

  az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása. 

Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a 

tanulóbaleseteket követő feladatokban. 

 

8.4 Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 
 

Az intézmény működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem 

látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az 

iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, 

felszerelését veszélyezteti.  

 

Rendkívüli eseménynek számít különösen: 



 

 

21 

21 

 a tűz 

 az árvíz 

 a földrengés  

 bombariadó 

 egyéb veszélyes helyzet, illetve az oktató munkát más módon akadályozó, nehezítő 

körülmény: pl. egész napos gázszünet,az épület biztonságos használhatóságát 

veszélyeztető körülmény,az ellátottak és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet 

(hó),járvány, melynek során az ellátottak 30 %-a nem tud megjelenni 

 

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

benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a 

tudomására, köteles azt azonnal közölni az intézmény vezetőjével, illetve valamely 

intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: intézményvezető, 

intézmény vezető helyettes. 

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően 

 haladéktalanul értesíti az érintett hatóságokat, a fenntartót, a szülőket 

 megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a tanulók védelmét, 

biztonságát szolgálják 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, az intézményvezető vagy az 

intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. 

A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a "Kivonulási terv" alapján 

kell elhagyniuk. 

A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy 

más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősek. 

 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan kell ügyelni a következőkre: 

 Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó 

nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is 

gondolnia kell! 
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 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja 

el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik 

tanuló az épületben. 

 A tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor a nevelőnek meg kell számolnia! 

Az intézményvezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett 

épület kiürítésével egyidejűleg - felelős dolgozók kijelölésével- gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek 

stb.) fogadásáról 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az intézmény vezetőjének 

vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

 az épület kiürítéséről 

 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a 

rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell 

intézkedni a további biztonsági intézkedésekről. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító 

szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! 

A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott 

szombati napokon be kell pótolni. 

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a 

pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. 
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A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell: 

 amennyiben a tanulók intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a 

szülők mielőbbi értesítése, a tanulók hazajutásának, illetve más intézményben történő 

elhelyezésének megszervezéséről 

  a következő napot, esetleg napokat érintő tanítási szünet elrendeléséről, s a szülők 

tájékoztatásáról 

 olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a tanulók maximális 

védelmét 

8.5 A rendkívüli események esetén teendő alapvető intézkedések 
 

Rendkívüli esemény megnevezése Intézkedések 

Tűz A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján: 

  Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

 A tűzoltóság értesítése 

 A tűzoltás megkezdése 

  Az egyes értékek mentése 

 A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 

biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 

esetben a szülők értesítésével) 

 A fenntartó értesítése 

Árvíz A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 

biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 

esetben a szülők értesítésével) 

  Az illetékes szervek értesítése 

  Érték mentés 

Földrengés A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 

biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 

esetben a szülők értesítésével) 

  Az illetékes szervek értesítése 

 Érték mentés 

Bombariadó Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint 

 Az illetékes hatóságok értesítése 

 A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 
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biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 

esetben a szülők értesítésével) 

 A fenntartó értesítése 

Egyéb veszélyes helyzet A tanulók elhelyezése, illetve hazajutásának, 

biztonságos elhelyezésének megszervezése (indokolt 

esetben a szülők értesítésével) 

 Az illetékes szervek értesítése 

 Indokolt esetben tanítási szünet elrendelése 

 

8.6 Vagyonvédelem, kártérítés 
 

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

bútorzatnak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. Szándékos károkozás estén 

a tanuló a kárért anyagi felelősséggel tartozik, az okozott kár értékét meg kell téríteni. 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes 

kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a tantestület dönt vagy a javítási számla 

alapján történik. A károkozásról és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell 

szólítani a kár megtérítésére. 

Az a tanuló, aki a károkozást látta, de nem szól a felügyelő tanárnak, mulasztást követ el. Őt 

is felelősségre kell vonni. 

Az ebédlők, öltözők, mellékhelyiségek kulturált használata, a higiéniai szabályok betartása 

mindenki számára kötelező! 

 

9. A tájékoztató füzet használatáról 
 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze a tájékoztató füzet, amely 

okmány. A tájékoztató füzet bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. 

A tanuló a tájékoztató füzetét minden tanítási napon köteles magával hozni. A kapott 

érdemjegyet dátum, téma megjelöléssel a tanár írja be. A szülővel alá kell íratni.  

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

bemutatni. Az 1-4. évfolyamon a bejegyzéseket az osztálytanítók végzik. Az osztályfőnök és 



 

 

25 

25 

a szaktanár feladata a tájékoztató füzet rendszeres felülvizsgálata. A tájékoztató füzet 

rongálása, elvesztése fegyelmi beírást von maga után.  

 
10. A hetesek kötelességei 
 

 A tanuló köteles a hetes beosztásával járó feladatok ellátására. 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltető eszköz) a tiszta, 

kulturált környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket, az 1. óra elején a 

tájékoztató füzet hiányát. 

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

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezető-helyettesnek a tanár 

hiányát. 

 Távozáskor letörlik a táblát, leoltják a világítást, óra végén bezárják az ablakot, tanári 

felügyelet mellett felszedik a szemetet. 

 A hetesek feladatukkal kapcsolatos-utasítása, kérései a többi tanuló számára 

kötelezőek. 

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

 A hetes kötelezettségének elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 
11. Késés 
 

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 

A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 

A késést igazolni kell.  

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! 

Az igazolatlan késés percei összeadódnak, s amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 

idejét, a késés igazolatlan órának minősül. Ebben az esetben a szülő írásban értesítést kap. 

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 
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12. Mulasztások igazolása, távolmaradási és távozási engedélyek 
 

Ha a tanuló a tanórai és egyéb foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. 

Az orvosi és egyéb igazolást a tájékoztató füzetbe be kell jegyeztetni az orvossal, és a 

szülőnek is alá kell írni. 

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

távolmaradás esetén az intézményvezető adhat. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. 

A mulasztás igazolható: 

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

 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta 

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

eleget tenni 

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a 

tanuló osztályfőnökét vagy az iskolát.  

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első 

osztályfőnöki órán. Alsó tagozaton a mulasztást követő első napon. 

A távolmaradást követő egy héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell 

tekinteni. 

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

önkényes távolmaradása – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben 

írásbeli büntetést von maga után. 

A tanuló által vállalt egyéb foglalkozásokra is a fentiek érvényesek. 

Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét. Ha az iskola értesítése 

eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti 

szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét. 

A szülő nagyon indokolt esetben, egy tanévben összesen három napot - nem alkalmat - 

igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos a tájékoztató füzetbe dokumentálhat, mely igazolást 

a szülőnek is alá kell írnia. 

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség. 

Ha a tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a Járási Hivatal 

Gyámhatósága felé megtenni a jelentést. 

30 óra igazolatlan mulasztást a Járási Hivatal Szabálysértési Hatósága felé kell jelenteni. 
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50 óra igazolatlan mulasztás elérésekor a feljelentést már a Járási Hivatal Gyámhatósága felé 

kell megtenni. 

Ha egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 

órát, vagy egy adott tantárgyból az éves tanítási órák harminc százalékát, akkor a tantestület a 

további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 

A nevelőtestület a tanuló osztályozó vizsgáját akkor tagadhatja meg, ha igazolatlan 

mulasztásainak a száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást és eleget tett az iskola  az 

értesítési kötelezettségnek.  

 
13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az 
osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje  

 

Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az intézmény Helyi 

Tanterve tartalmazza. 

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: intézményvezető által határozatban 

meghatározott időszak. 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja: szülői kérvény benyújtása 

Az osztályozó vizsgára jelentkezés határideje: a félév és tanévzáró osztályozó értekezletet 

megelőző 30 nap 

Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: december-május 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzatát „Vizsgaszabályzat”című 7. számú melléklet 

tartalmazza. Az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyisége a napi tanórai foglalkozások 

számától függ, figyelembe véve a tanulók terhelhetőségét 

 

14. A tanulók értékelésének, jutalmazásának elvei és formái 
 

A tanulók munkájának értékelése 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 

A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület 

tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is 

meghatározhat. 
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A szaktanár a munkaközösséggel egyetértésben meghatározza és az év elején ismerteti a 

tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges 

minősítéssel kell kifejezni a tanuló teljesítményét.  

Az értékelés hangsúlya, az érés, fejlődés, folyamatjellegének elfogadásán van. A gyermek 

önmagához képest mért fejlődését állítja a középpontba. Természetesen a követelményekhez 

viszonyított előmenetele is értékelésre kerül.  

A 2. évfolyamon, év végén, a 3-4-5-6-7-8. évfolyamon félévkor és végén érdemjegyekkel 

értékeljük a tanulókat (erkölcstant/hit és erkölcstant is): 

 jeles (5) – a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és jól tudja alkalmazni 

 jó (4) – a tanuló a törzsanyag jelentős részét elsajátította, és többnyire tudja 

alkalmazni 

 közepes (3) – a tanuló a törzsanyag egy részét elsajátította, és segítséggel tudja 

alkalmazni 

 elégséges (2) – a tanuló a törzsanyag egy részét elsajátította, és jelentős 

segítséggel tudja csak alkalmazni 

 elégtelen(1) – a tanuló a törzsanyagot nem sajátította el és segítséggel sem 

tudja alkalmazni 

Módszere formája Gyakorisága Felelős végrehajtó 

Érdemjeggyel Heti egy órás tantárgy 

esetén kéthavonta legalább 

egyszer 

Heti kettő és három órás tantárgy 

legalább havonta egy 

Heti négy illetve öt órás 

kéthavonta három 

Nevelő 

2-3-4-5-6-7-8. évfolyamon 

  

  

Szóban Folyamatosan Nevelő 
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A témazárók, a félévi és a tanév végi felmérések teljesítményei jelentősen befolyásolják a 

félévi és a tanév végi minősítést. A minősítést befolyásolják továbbá a tanév folyamán 

megszerzett érdemjegyek, szorgalmi munkák. Abból a célból, hogy nyomon követhető legyen 

az érdemjegyek súlya az értékelő naplóban az alábbi jelöléseket kell alkalmazni: 

Témazáró: piros színnel 

Szóbeli, vagy írásbeli felelet: kék színnel 

Szorgalmi feladatok, órai munka: zöld színnel 

Az erkölcstanra/hit és erkölcstanra is a fenti értékelés vonatkozik. 

 

A tanulók és az osztályközösség jutalmazása 

 

A tanulmányi, magatartási, és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola 

hírnevét tanulmányi, sport, kulturális, diákmozgalmi tevékenységgel erősítő tanulókat 

jutalomban részesítjük. 

A kiemelkedő tanulók és osztályközösségek munkája az év folyamán is elismerésre kerül. 

Szóban Folyamatosan Osztályfőnök 

1-2-3-4-5-6-7-8. évfolyamon 

Írásban, szövegesen, 

tájékoztató füzetben 

Félévkor Osztályfőnök 1-2. évfolyamon 

Érdemjeggyel ellenőrzőben Félévkor Osztályfőnök 3-4- 5-6-7-8. 

évfolyamon 

Írásban, szövegesen 

bizonyítványban 

Év végén Osztályfőnök 1. évfolyamon 

Érdemjeggyel 

bizonyítványban 

Év végén Osztályfőnök 2-3- 4-5-6-7-8. 

évfolyamon. 

Szóban, oklevéllel, 

könyvjutalommal 

Év végén Igazgató, osztályfőnök 
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Háziversenyek győzteseinek jutalmazása iskolai ünnepélyen a nevelők és a tanulók közössége 

előtt történik. 

Az egész évben tartó házi sportbajnokságokról, tanulmányi versenyekről, az iskolai 

faliújságokon, honlapon keresztül tájékoztatjuk tanulóinkat. 

Kimagasló eredmény esetén dicséretet és jutalomkönyvet kapnak a tanév végén a tanulók a 

nevelők és a szülők közössége előtt. 

 

Tantárgyi elismerés: 

 Szaktanári szóbeli dicséret 

 Szaktanári írásbeli dicséret 

 Tantárgyi dicséret 

 Városi szintű verseny 1-5. helyezéséért igazgatói dicséret, 5-10. helyezéséért 

szaktanári dicséret valamint tantárgyi jeles jár. 

 Megyei szintű verseny 1-10. helyezéséért igazgatói dicséret, 10-15. helyezéséért 

szaktanári dicséret valamint tantárgyi jeles jár. 

 Országos szintű verseny 1-5. helyezéséért nevelőtestületi dicséret, 6-10. helyezéséért 

igazgatói dicséret, valamint tantárgyi jeles jár. 

 Radnóti érdemes diák címet adományozunk annak a tanulónknak, aki nyolc év 

folyamán kiváló tanulmányi eredményt ért el, közösségi munkájával, tanulmányi 

versenyeken elért kimagasló eredményeivel öregbíti az iskola hírnevét és 

tanulóéveinek legalább 50%-át az iskolában töltötte. A díj odaítéléséről a 

nevelőtestület dönt a nyolcadikos osztályfőnökök javaslata alapján. 

 

15. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
      A tanulói magatartás, szorgalom értékelésének és minősítésének 
      követelményei 
 

A magatartás érdemjegyek feltételei: 

Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 Közösség alakítását, fejlődését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének 

megfelelő nyilvánításával, valamint példás viselkedésével elősegíti, és társait is erre 

ösztönzi. 

 Szereti a közösségi életet, szívesen tevékenykedik érte, és benne. 

 A Házirendet betartja, társait is erre ösztönzi. 
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 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias. 

 Fegyelmezett megbízható, pontos, segítőkész. 

 

Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 Részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat többnyire elvégzi, iskolai és 

iskolán kívüli viselkedése ellen nincs kifogás. 

 A Házirendet, és az iskolai együttélés szabályait ritkán szegi meg. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tisztelettudó, udvarias. 

 Fegyelmezett, segítőkész, általában megbízható, pontos. 

Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 A közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, alakítására nincs befolyással, 

viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik javulni. 

 A Házirendet és egyéb szabályzatokat csak ismételt állandó figyelmeztetéssel tartja be. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben nem udvarias és nem tisztelettudó. 

 Társai viselkedését közömbösen nézi, nem segít. 

 Fegyelme ingadozó, munkája pontatlan. 

Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki 

 Munkájával a közösség fejlődését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével 

rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be. 

 Közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart, szándékosan árt a közösségnek. 

 A Házirendet nem tartja be ismételt figyelmeztetések ellenére sem. 

 Nevelőivel, társaival, szüleivel szemben tiszteletlen, udvariatlan, nyegle. 

 Fegyelmezetlen, durván beszél, verekszik. 

A szorgalmat minősítő osztályzat tartalma: 

Példás 

Tanulmányi munkában: (Figyelembe kell venni a tanulmányi munka tényezőit - az 

életkörülményeket, a képességek szintjét.) 

 Igényli tudása bővítését: céltudatosan, ésszerűen szervezi meg munkáját. 

 Munkavégzése pontos, megbízható. 

 Minden tárgyban elvégzi feladatait. 

Önállóság szintje: önálló a munkában, önellenőrzése rendes. 

Kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig felkészült, figyel, érdeklődik. 



 

 

32 

32 

Érdeklődése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed. Egyes tantárgyakban a tananyagon 

felül is produkál. 

Jó 

 Figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elvégzi. Az órákra lelkiismeretesen 

készül fel. Többnyire rendszeresen és megbízhatóan dolgozik. 

 Ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi önmagát. Tudja, hogy mihez 

kell segítséget nyújtania. 

 Általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat. 

Változó 

 Munkája ingadozó, időszakonként dolgozik, máskor figyelmetlen, pontatlan. 

 Önállótlan, csak utasításra kezd munkához, nem ellenőrzi önmagát. 

 Munkája változékony jellegű. 

 Szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. 

Hanyag 

 Figyelmetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el. 

 Nem hajlandó munkavégzésre. 

 Nem törődik kötelességeivel. 

 Érdektelenség, teljes közöny jellemzi. 

 

MAGATARTÁS Példás * Jó* Változó* Rossz 

1. A házirend betartása 
Betartja, arra 

ösztönöz 
Betartja 

Részben tartja 

be 

Sokat vét 

ellene 

2. Viselkedés, hangnem Kifogástalan 

Kívánnivalót 

hagy maga 

után 

Hanyag, 

nyegle 

Durva, 

goromba 

3. Fegyelmezettség Nagyfokú Megfelelő Gyenge Rossz 

4. Hatása a közösségre Pozitív 
Befolyást nem 

gyakorol 
Nem árt Negatív 

5. 
Társaihoz való 

viszonya 

Kifogástalan, 

segítőkész 

Általában jó, 

segíteni akaró 
Kötekedő 

Agresszív, 

neveletlen 

6. 
A közösségi célokkal 

való azonosulás 
Igen jó 

Ellene nem 

vét 
Ingadozó Szemben áll 
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7. 
A munkában való 

részvétel 
Aktív Ritkán aktív Közömbös 

Gátolja a 

közösség 

munkáját 

 

* Amennyiben a fentiek közül legalább ötnek maximálisan megfelel és a másik kettő a 

következő kategória minősítésének. 

SZORGALOM Példás Jó Változó Hanyag 

1. Felkészülés az órákra Rendszeres 
Többnyire 

rendszeres 

Nem 

rendszeres 

Nagyon 

hiányos 

2. Felszerelés Hiánytalan 
Többnyire 

hiánytalan 

Gyakran 

hiányos 

Rendszerint 

hiányos 

3. Házi feladat elkészítése Rendszeres 
Többnyire 

rendszeres 

Gyakran 

hiányos  

Többnyire 

nincs 

4. Órai aktivitás Nagyfokú 
Általában 

aktív 
Változó Passzív 

5. Tanórán kívüli aktivitás Nagyfokú Jó Változó Passzív 

 

*Amennyiben a fentiek közül legalább négynek maximálisan megfelel és egy a következő 

kategória minősítésének. 

 

16. A tanuló fegyelmi felelőssége 
 

(7. sz. melléklet: A fegyelmi és egyeztető eljárás szabályai) 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

Fegyelmező intézkedések 

 Szaktanári figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 Osztályfőnöki intő  

 Osztályfőnöki rovó  

 Igazgatói figyelmeztetés 

 Igazgatói intő 
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 Igazgatói rovó 

 Nevelőtestületi figyelmeztetés 

 
17. Az étkezési térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó 
rendelkezések 

 

A térítési díjat készpénzben kell az előre meghatározott napokon fizetni. 

Pótbefizetésre 1 hét múlva kerül sor. 

Az étkezések lemondása az iskola honlapján közzétett elérhetőségeken lehetséges. 

Ha az étkezést a szülő vagy a tanuló az étkezést megelőző munkanap délelőtt 8.30 óráig 

lemondta, az a bejelentéstől számított egy nap múlva lép érvénybe. 

Az iskola az igénybe nem vett, és egy nappal előre lemondott étkezésekre befizetett díjat két 

hónap múlva elszámolja, vagy ha az nem lehetséges, a szülő részére visszajuttatja.  

Az ingyenesen étkező tanulóknak is igényelni kell az igazolás bemutatása után az étkezést, 

hiányzás esetén az étkezést ebben az esetben is le kell mondani. Tanulói jogviszony 

megszűnése esetén is le kell mondani az igénylést. 

Az ingyenes étkezés jogosultságát igazolni kell. 

 

18. A szociális támogatások megállapításának és elosztásának elvei,a 
nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve,az elosztás rendje 

 

A 2016/17-es tanévtől minden alsó tagozatos tanuló, ezt követően pedig tanévenként felmenő 

rendszerben a felső tagozatos tanulók térítésmentes tankönyvekre jogosultak. Az 

ingyenességre jogosult tanulók tankönyveit, munkafüzeteit az iskola fenntartója által 

biztosított keretből szerezzük be. 

Az ingyenesség biztosítása a jogszabály szerint történhet az iskolából történő 

tankönyvkölcsönzéssel is. 

Felső tagozaton –a térítés mentesség teljes körűvé válásáig - rászorultság alapon 

ingyenességre jogosult tanulók az alábbiak: 

 tartósan beteg 

 testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 

 pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (pl.: dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, stb.) 
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 három- vagy többgyermekes családban élő 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett tanulók 

Amennyiben a szülő a kedvezményre jogosultságot az iskola felé nem igazolja, úgy a kapott 

tankönyvek ellenértékét be kell fizetnie a Könyvtárellátó részére. 

Ha az ingyenességre jogosultság tekintetében változás történik (az eddig fizetős tanuló 

ingyenes lesz, vagy az ingyenes tanuló elveszti jogosultságát), a szülő kötelessége ennek a 

jelzése, hogy időben megtörténjen a rendelési felületen a tanuló adatainak módosítása. 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásokat elsősorban a könyvtárban lévő tankönyvek 

és tartós tankönyvek kölcsönzésével kell biztosítani.(5.sz. mellélet:Könyvtárhasználat rendje) 

A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke közzétételre kerül az iskolai faliújságon és az 

intézmény web oldalán.(www.radnotiiskola.hu) 

A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. 

 

19. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 

Az iskolai tankönyvellátás keretében biztosítjuk a tanulók számára a tankönyvek beszerzését 

és kiosztását. 

A tanulók a tankönyvek egy részét: 

 ingyenesen és véglegesen  

 ingyenesen, könyvtári kölcsönzéssel kapják. 

 

A szülőnek lehetősége van a tankönyvellátón keresztül a tankönyvek megvásárlására is. 

A tankönyvek megóvása tanulói kötelesség. 

Amennyiben a kölcsönzött tankönyv megrongálódik, vagy elveszik a tanuló vagy a kiskorú 

tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

Az okozott kár mértékét az intézményvezető a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve 

határozatban állapítja meg. 

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó a 

tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt és az intézmény a tankönyveket a 

tankönyvforgalmazótól átveszi. 

Az iskola a tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak a végrehajtásáért az intézményvezető 

a felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának a rendjét, 

amelyben kijelöli a tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásában. 
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Az intézményvezető minden év június 10-ig felméri, hogy hány tanulónak kell vagy lehet 

biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsönzés útján 

E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy kik jogosultak térítésmentes 

tankönyvellátásra, valamint hogy kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív 

kedvezményre. 

A normatív kedvezményre való jogosultságot igénylőlapon kell igényelni. Az igénylőlap 

benyújtásával egy időben be kell nyújtani a jogosultságot igazoló iratokat, vagy nyilatkozni 

kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi igazolásáról. Az iratok bemutatásának 

tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra. 

A kedvezményre való jogosultságot az alábbi okiratok igazolják: 

 családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági 

folyószámla-kivonatot, postai igazoló szelvényt) 

 tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi 

pótlék folyósításáról szóló igazolás 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat 

 a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban 

részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet 

biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás 

A felmérés eredményéről az iskola igazgatója június 15-ig tájékoztatja: 

 nevelőtestületet 

 a szülői szervezetet 

 a diákönkormányzatot 

 az iskola fenntartóját 

A fentiek ételmében minden év június 17-ig elkészül a következő tanév tankönyvellátási 

rendje. Tájékoztatást kap a tanuló, a szülő és a fenntartó.  

 

20. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyon jogára 
vonatkozó szabályok 

 

A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, csoport keretében 

elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási 

folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) 

terhére kell megállapítani. 
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A tanulók tanítási órákon és a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai vagyoni 

jogára az iskola nem tart igényt. A tanulók ezeket az alkotásokat hazavihetik. Amennyiben az 

iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony megszűnése után 

– kérelemre – a tanuló részére visszaadja. 

 

21. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának 
rendje és formái 

 

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

nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, illetve a diák-önkormányzati gyűlés keretén belül. 

A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti 

 az iskola alkalmazottjainak, 

 a többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát. 

Az osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kapcsolatot a 

diákönkormányzat munkáját segítő tanárral és rajta keresztül az iskola vezetéssel.  

Évente legalább két alkalommal diákönkormányzati gyűlés kerül megrendezésre, ahol az 

iskola minden tanulója részt vesz, és az iskola vezetője értékelést tart, a tanulók pedig 

kérdéseket tehetnek fel az iskola vezetőségének. 

A kapcsolattartás módjai: 

 DÖK- gyűlés 

 Rendezvények 

 Osztályfőnöki órák 

 Diák-önkormányzati képviselői megbeszélések 

 Faliújság 

 Iskolarádió 

A Pedagógiai Program rögzíti a döntési, a véleményezési, az egyetértési jog gyakorlásának 

területeit. 

A tanulók egyéni problémáikkal a szaktanárhoz, az osztályfőnökhöz, a gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelőshöz, és indokolt esetben az iskolavezetés tagjaihoz fordulhatnak. 
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22. Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 
 

 

 

A Házirend tartalmát a Diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

2017.01.24.       ___________________ 

        Diákönkormányzat képviselője 

 

 

A Diákönkormányzat a véleményezési jogával élve a dokumentumban megfogalmazottakkal 

egyetértett, tartalmát elfogadta. 

 

Győr,2017.01.31.      ____________________ 

       Diákönkormányzatot vezető pedagógus 

 

 

A Házirend tartalmát a nevelőtestület elfogadta. 

 

Győr,2017.01.26.      _____________________ 

        Közalkalmazotti Tanács vezetője 

 

 

 

A Szülői közösség a véleményezési jogával élve a Házirend tartalmával egyet értett. 

 

Győr,2017.02.02.        

 ______________________ 

       Szülői Választmányi Gyűlés vezetője 

 

 

 

 

A Házirend életbe lépésének időpontja.2017.03.01. 
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23. Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Magatartás füzet vezetésének  
 

Magatartás füzetben vezetjük 

 a tanulók dicséretes és fegyelmezetlen magatartását 

 házirend megsértését (magatartás) 

 felszerelés hiány (szorgalom) 

 házi feladat hiány (szorgalom) 

  tájékozató füzet /ellenőrző hiánya,elvesztése (szorgalom) 

Dicséret jár 

 tanulmányi és sport munkáért 

 közösségi munkáért 

 példás magatartásért 

 5 piros bejegyzés után  

Dicséretek formái 

 szaktanári dicséret  

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 tantestületi dicséret 

Fegyelmi fokozat jár 

 5 elmarasztaló beírás után 

 egyszeri súlyos fegyelmi vétségért 

Fegyelmi fokozatok 

 osztályfőnöki figyelmezetés 

 osztályfőnöki intő 

 osztályfőnöki rovó 
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 igazgatói figyelmezető 

 igazgatói intő 

 igazgató rovó 

 nevelőtestületi figyelmeztetés 

 

Ha a tanulónak, 

 egy adott (heti 2,3….órás) tantárgyból ötször nincs felszerelése,  

 egy adott (heti 2,3….órás tantárgyból ötször nincs házi feladata, 

 egy adott (heti 1órás) tantárgyból háromszor nincs felszerelése, 

 egy adott (heti 1 órás) tantárgyból háromszor nincs házi feladata,  

akkor elégtelen osztályzatot kap az adott tantárgyból a tájékoztató füzetbe zöld színnel. 

Ellenőrzőhiányt, hiány esetén az adott tantárgyból kapott jegyet a magatartásfüzetbe írja be a 

pedagógus. 

Szorgalomból jár fegyelmi fokozat 5 ellenőrzőhiányért. 

Ellenőrző elvesztése esetén egy beírást kap a tanuló. 

A magatartás füzetben 1 rossz beírást kivált egy piros beírás! 

A fegyelmi fokozatot kiváltja a megfelelő fokozatú dicséret. 

A magatartás füzetet a pedagógusoknak egységesen kell vezetni. 

 

2. sz. melléklet: Gondolkodó szabályzata 
 

 

 Magatartás probléma esetén a tanár megkéri a tanulót, gondolja át tudja-e folytatni 

fegyelmezetten a tanórát, vagy az egyéb foglalkozást.  

 Nemleges válasz esetén a tanulót a „Gondolkodó”-ba küldjük. 

 Amennyiben a tanuló ígérete ellenére 2. alkalommal is zavarta az órát, a rendbontás 

bekerül a magatartás füzetbe. 

 3. alkalommal a tanulónak kötelezően kell mennie a gondolkodóba. Engedetlenség 

esetén órai munkájára elégtelent kap. 

 Távozáskor űrlapot visz magával, amivel felkeresi a Gondolkodó ügyeletes tanárát. 

 A Gondolkodóban át kell gondolnia fegyelmezetlenségét, hogyan tudná jóvá tenni. 

Továbbiakban a tananyaggal köteles foglalkozni. 

 A tanulónak kötelessége a következő órára pótolni a tananyagot. 
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3. sz. melléklet: Csengetési rend 
 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 7
55 

8
40

 

2. 8
50

 9
35

 

3. 9
50

 10
35

 

4. 10
50

 11
35

 

5. 11
45

 12
30

 

6. 12
40

 13
25

 

7. 13
30

 14
15

 

 

Napközi és tanulószoba csengetési rendje. 

Utolsó tanítási óra után a felügyelet az adott tanév ügyeleti beosztása szerint történik. 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

5. 12
 

13 

6. 13 14 

7. 14 15 

8. 15 16 

9.(ügyelet) 16 17 
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4. sz. melléklet: Étkezések és az ebédlő rendje 

 

1. A tanulók csak az utolsó tanítási óra után mehetnek ebédelni. Kivétel: szülői kérés 

vagy tanári igazolás. 

2. Táskát az ebédlőbe, az ebédlő előtti folyosóra vinni tilos! 

3. Étkezés előtt a menzások a folyosón, a napközisek lejövetel előtt mossanak kezet!  

4. Az ebédlőben tartózkodó felnőttnek illik köszönni! 

5. Az érkezés szerint kell sorba állni! 

6. A menzások a kijelölt asztaloknál foglaljanak helyet  

7. Az ebédlőben tilos az étellel játszani! 

8. Az ebédet fegyelmezetten, csendben kell elfogyasztani, a hangoskodás nem 

megengedett. 

9. Elvárás, hogy a tanulóink az evőeszközöket a kulturált étkezés szabályainak 

megfelelően használják. 

10. Étkezés után az evőeszközöket, tányérokat, poharakat tálcán leadva, a széket helyére 

emelve lehet az ebédlőt elhagyni. 

 

5. sz. melléklet: Könyvtárhasználat rendje 
 

1. Könyvtárhasználók köre 

 

Az iskolai könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, 

pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói és a tanulókon keresztül a szüleik 

használhatják.  

 

2. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

 

Beiratkozás: a tanulói jogviszony, illetőleg a munkaviszony kezdetekor automatikus, 

megszűnésekor a könyvtári tagság is megszűnik.  
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3. Szolgáltatások 

Alapszolgáltatások 

 helyben használat 

 kölcsönzés 

 csoportos használat 

 tájékoztatás 

 

Kiegészítő szolgáltatások 

 könyvtárközi kölcsönzés 

 irodalomkutatás 

 bibliográfiák készítése 

 letétek létesítése 

 

Pedagógiai szolgáltatások 

 tantárgyi és ajánló bibliográfiák készítése 

 tájékoztató új pedagógiai témájú dokumentumokról 

 az iskola működését meghatározó dokumentumok gyűjtése 

 

Informatikai szolgáltatások 

 információszolgáltatás 

 

1. Beiratkozás módja-változások bejelentésének kötelezettsége 

Beiratkozáskor felnőtt esetén a nevet, tanuló esetén a nevet és az osztályt kell megadni. Az 

adatokban bekövetkezett változást a könyvtár használója köteles 15 napon belül a 

könyvtárosnak jelezni. 

2. Nyitva tartás-az adott évben meghatározott és a könyvtárban kifüggesztett időpontban 

A könyvtárt csak a könyvtáros jelenlétében lehet használni.  

3.  A tankönyvrendelés szabályai 

Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során a szükséges köteteteket, 

kézikönyveket meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 
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A tankönyvrendelést –a munkaközösségek véleményének kikérésével-az igazgató által 

megbízott tankönyvfelelős végzi. 

Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről,lehetővé teszi,hogy a 

tankönyvrendelést a szülői munkaközösség megismerje,véleményezze. 

Az igazgató elektronikus formában megküldi az adatokat a fenntartónak és beszerzi az írásos 

egyetértő nyilatkozatát.  

 

4. Kölcsönzés szabályai 

A könyvtárból bármilyen dokumentumot csak a könyvtáros tanár tudtával szabad kivinni, 

azzal a feltétellel, hogy a kölcsönzési nyilvántartásban rögzítve lett. 

A kikölcsönzött könyvet három héten belül kell visszahozni és egyszeri meghosszabbítás 

engedélyezett 3 hétre. 

A mulasztás fegyelmi fokozattal jár. 

Tanév végén minden könyvtári könyvet le kell adni, az elveszett, megrongálódott könyvek 

helyett ugyanolyan újat vagy a könyv aktuális értékének vagy fénymásolási költségének az 

árát kell megtéríteni. 

Egy tanévben egy alkalommal összesen kölcsönözhető dokumentumok száma: 

 az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói 10 dokumentum 

 az iskola tanulói 5 dokumentum 

 

5. A tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával kapcsolatos 

szabályok 

 

A tanuló az ingyenesen kapott tankönyvekért felelősséggel tartozik, ezért az ingyenes 

tankönyvek átvételekor a tanuló nyilatkozik a tankönyvek átvételéről és arról, hogy 

tájékoztatást kapott arról, hogy mely tankönyvek használatáért tartozik anyagi felelősséggel és 

milyen arányban. 

 

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet köteles megőrizni és rendeltetésszerűen 

használni. Elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható 

legyen.  

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első tanév végére legfeljebb 25 %-os, 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os, 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os, 
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 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából 

származó kárt az iskolának megtéríteni. 

Az elhasználódás mértékének és indokoltságának megállapítása a könyvtáros tanár feladata. 

Vitás esetben az intézményvezető dönt. 

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a 

tankönyvnek a rongálódás pillanatában, érvényes Tankönyvjegyzékben szereplő vételárának 

megfelelő hányadát kell kifizetnie: 

 az első év végén a tankönyv árának 75 %-át, 

 a második év végén a tankönyv árának 50 %-át, 

 a harmadik év végén a tankönyv árának 25 %-át. 

 

Ha a tankönyv ára nem állapítható meg, a könyvtáros tanár becsült árat alkalmaz. Erre nézve a 

könyv fénymásolásának lehetséges költsége az irányadó. A tankönyv árának megállapításakor 

felmerülő vitás kérdésekben az intézményegység-vezető dönt. 

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

Amennyiben a tanuló a tankönyvet elvesztette, a kártérítés módja: egy éven belül az eredeti 

dokumentum pótlása egy év után a tankönyv értékének 50%-a. 

A tankönyv iskolai könyvtárból történő megvásárlásának szabályai 

A tankönyv az iskolai könyvtárból megvásárolható. 

Feltétele, hogy a tanuló 

  a tankönyvet legalább 3 hónapig használja, 

 a tankönyvért a tanuló, illetve a szülő a tankönyv eredeti árának 50 %-át 

kifizesse. 

6. A könyvtár magatartási szabályai 

 Tilos a könyvtárból a könyvtáros pedagógus engedélye nélkül dokumentumot 

kivinni. 

 A könyvtárban csak a könyvtáros jelenlétében tartózkodhat tanuló kölcsönzési 

időben. 
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 A könyvtár szükség esetén tanórára vagy egyéb foglalkozásra is használható a 

könyvtáros pedagógus tudtával. Ilyen esetben a dokumentumokhoz nyúlni a 

könyvtáros engedélye nélkül tilos. 

 Tilos a könyvtárba a kölcsönzési időben ételt, italt vagy a nyugodt munkát zavaró 

tárgyat bevinni. 

 Tilos a nyílt láng használata. 

 Tilos hangoskodni. 

 

6. sz. melléklet: Egyéb teremhasználati rendek 
 

Szaktantermek rendje 

1. A tantermekben tilos szemetelni. A tanóra végén minden tanuló hagyjon maga után 

rendet! 

2. Tilos firkálni a padra! 

3. Az ablakokat a tanár nyithatja és zárhatja. 

4. A rongálást, szemetelést a tanárnak jelezni kell. 

 

Mellékhelyiségek használatának rendje 

1. A mellékhelyiségekben csak a legszükségesebb ideig tartózkodhat a tanuló. 

2. Tilos a rongálás, az étkezés. 

 

 

Tornaterem használatának rendje:  

 

A tanulók a fedett sportlétesítményeket (tornatermet, konditermet, sportfolyosót stb.), 

valamint az öltözőket a vonatkozó szabályok szerint használhatják.  

A tornatermet, konditermet csak tornafelszerelésben és pedagógus jelenlétében lehet igénybe 

venni. Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, 

eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: 

pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb. 

 

Udvar használatának rendje 
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1.Csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat az udvaron tanuló. 

2.A kapura, hálóra, az udvari épület tetejére felmászni tilos. A labdáért csak felnőtt mehet fel 

az épület tetejére. 

3.Ügyelni kell a rendre, a tisztaságra, a növényekre. 

 

Számítógépekkel felszerelt terem használatának rendje 

 

1. A számítógépekkel felszerelt tantermek működési szabályzatát a tanórákon és 

szakkörökön (továbbiakban: egyéb foglalkozáson) részt vevő tanulóknak és 

tanároknak be kell tartani ill. tartatni. 

2. A teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. 

3. A számítógépeket bekapcsolni és kikapcsolni csak a tanár engedélyével lehet.  

4. Kabátot, tornafelszerelést nem javasolt bevinni a terembe. 

5. A számítógéphez csatlakozó vezetékeket kihúzni, bedugni tilos! 

6. Hiba észlelése estén a tanárnak jelezni kell. 

7. Tűz esetén a főkapcsolót a lehető legrövidebb időn belül le kell kapcsolni. Elektromos 

tüzet vízzel oltani tilos. 

8. Tanév elején a tanórákon minden diáknak, az ülésrendnek megfelelően ki kell jelölni 

egy munkahelyet, mely munkahely állagáért a tanuló anyagilag és erkölcsileg 

felelősségre vonható (ill. hiányzás esetén a szomszédos munkahelyekért.) Szakkörön a 

gépszámot a szakköri naplóban fel kell tüntetni. A foglalkozások ülésrendjeit és a 

működési szabályzat ismeretét igazoló dokumentumot a szabályzat hatályba lépését 

követő 15 napon belül, a továbbiakban minden év szeptember 31- ig kell elkészíteni. 

1. Tilos a munkahelyen, ill. a számítógépes rendszeren: 

 az etikátlan tevékenység Pl.: rongálás, lopás, számítógép és asztal 

összefirkálása.  

 számítógépes rendszer, ill. munkahely működésének megzavarása, módosítása, 

stb.  

 jogtalan adathozzáférés, adatmódosítás, adattörlés és kísérlete 

  más könyvtárba való beleírás vagy törlés 

  rendszerindítás és egyéb hozzáférések jelszavasítása, jelszólopás és kísérlete, 

stb.  

Az ilyen tevékenységért a legmagasabb fegyelmi büntetés is adható! 
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2. A foglalkozások elején és végén a diákok kötelesek ellenőrizni munkahelyüket. Hiány, 

rongálás vagy hiba esetén azt a tanár köteles bevezetni az erre a célra rendszeresített 

hibafüzetbe. Szándékosság esetén a felelősségre vonás ez alapján történik. 

3. A tantermeket csak a szaktanár nyithatja ki, és a foglalkozás végén azt köteles bezárni. 

4. Tiltott programokat (pl. játék) tartalmazó adathordozókat a tantermekbe bevinni, 

másolni, futtatni tilos, az ilyen adathordozókat a szaktanár köteles elkobozni, és 

fizikailag megsemmisíteni. 

5. A tantermekben étkezni és inni tilos, ételt és italt csak táskában lehet tárolni. 

 

7. sz. melléklet: Kémia szaktanterem rendje 
 

1. A szaktanterem tanórán kívül mindig zárva tartandó! 

2. A tanóra után a tantermet el kell hagyni! 

3. A teremben található eszközökhöz, berendezésekhez engedély nélkül nyúlni tilos. 

4. A teremben előkészített kísérlettel, a bemutató eszközökkel engedély nélkül nem lehet 

dolgozni. 

5. Baleset, illetve a berendezések sérülése esetén azonnal szólni kell a tanárnak. 

6. Tanulói kísérletet az előírt módon kell végrehajtani. 

7. A teremben ételt, italt fogyasztani szigorúan tilos!  

8. A teremben található eszközök épségére ügyelni kell. 

9. Minden tanuló ügyeljen arra, hogy védje társai és önmaga testi épségét. 

10.  A terem rendjében nem szabályozott óvó és védő előírások estén a házirend előírásai 

alapján kell végrehajtani a feladatokat.  

11.  Az elektromos hálózatba engedély nélkül bármit csatlakoztatni tilos! 

 

 

 

 

 



 

 

49 

49 

8. sz. melléklet: A fegyelmi és egyeztető eljárás szabályai 

 

 A fegyelmi eljárás lefolytatását egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti 

meg. Az egyeztető eljárás részletes szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

kötelezése alapján a jelen SZMSZ határozza meg 

 Az egyeztető eljárás célja 

Az egyeztető eljárás célja: 

 a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,  

 a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

 

A fegyelmi ügy lefolytatása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás lefolytatásának 

lehetősége nyitva áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e: 

 a sérelmet elszenvedő fél: 

- a nagykorú sérelmet elszenvedő fél,  

- a kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő,  

 a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló: 

- a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, és  

- a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő. 

Az egyeztető eljárás lefolytatásának kérése 

A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, 

ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét fel kell hívni az 

egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére.  

 

Ebben az értesítésben kell már tájékoztatni az érintetteket az egyeztető eljárást vezető 

személyre vonatkozó javaslatról, valamint arról, hogy a felek más személyt is javasolhatnak e 

feladatra. 

 

A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon 

belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.  
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Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás 

alkalmazását elutasíthatja. 

 Nincs helye egyeztető eljárásnak 

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha: 

 az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha 

 a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

Feladat- és hatáskörök az egyezető eljárásban 

A fegyelmi jogkör gyakorlója: 

 felel az egyeztető eljárás lefolytatásáért,  

 az eljárás lefolyatása érdekében javaslatot tesz az egyeztető eljárást vezető személyre. 

 

Az intézmény igazgatója: 

 biztosítja az egyeztető eljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket, ezen 

belül különösen: 

- rendelkezésre bocsátja az egyeztetési eljáráshoz szükséges helyiséget, termet, 

- felkéri az egyeztető eljárást vezető személyt,  

- az adminisztrációs feladatokat ellátó intézményi dolgozók közreműködésével 

segíti az egyeztető eljárás adminisztrációs feladatait. 

Az egyeztető személye 

Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet elszenvedő fél, 

mind a kötelességszegő tanuló elfogad.  

 

E személyre a fegyelmi jogkör gyakorlója javaslatot tesz az érintetteknek, illetve kéri 

javaslatukat. Az egyeztető személyre vonatkozó javaslatot, illetve javaslattételi jogot a 

fegyelmi eljárásról szóló értesítésben kell már közölni az érintettekkel. 

 

A mindkét fél által elfogadott személyt az intézmény igazgatója, illetve az általa 

felhatalmazott személy kéri fel az egyeztető eljárás levezetésére. A felkérést az egyeztetési 

eljárás lefolytatása iránti kérelem beérkezését követő 5 napon belül meg kell tenni.  

 

Az egyeztető eljárást vezető személy írásban nyilatkozik arról, hogy a feladatot vállalja. 
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Az egyeztető eljárás lefolytatása 

Az egyeztető eljárás során az egyeztető eljárást vezető személy: 

 megvizsgálja, áttekinti a rendelkezésre álló iratokat, bizonyítékokat, 

 külön-külön meghallgathatja az érintett feleket,  

 tárgyalást tarthat az érintett felek részvételével, 

 szükség esetén szakértőt vehet igénybe. 

 

Az egyeztető eljárást vezető személy írásban értesíti: 

 a sérelmet szenvedő felet, valamint 

 a kötelezettségszegő felet arról, ha az eljárásban meghallgatást, illetve tárgyalást 

kíván tartani. 

 

Az értesítésben meg kell adni az eljárási cselekmény pontos időpontját, helyét, tartalmát. 

Az értesítést úgy kell megküldeni, hogy azt az érintettek a meghallgatás, tárgyalás előtt 

legalább 8 nappal előbb kézhez kapják. 

 

Az egyeztető eljárás során történő meghallgatásról, illetve tárgyalásról jegyzőkönyvet kell 

felvenni.  

 

Az egyeztető eljárás lefolytatására az egyeztető eljárást vezető személy kijelölésétől számított 

15 nap áll rendelkezésre. 

 

Az egyeztető eljárást vezető személy: 

 az eljárás során megállapíthatja, hogy a felek megállapodtak, illetve 

 legkésőbb az eljárási határidő lejártakor megállapíthatja, hogy a felek az egyeztető 

eljárásban nem állapodtak meg. 

 

Megállapodás az eljárás során, ha a felek külön-külön a meghallgatásukon, illetve együtt a 

tárgyaláson megállapodnak a sérelem orvoslásáról, a megállapodást jegyzőkönyvbe kell 

foglalni. A jegyzőkönyvet az érintettek és az egyeztető eljárást vezető személy aláírják. 
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A fegyelmi eljárás felfüggesztése 

 

Megállapodás esetén bármelyik fél kezdeményezheti a fegyelmi eljárás felfüggesztését. 

 

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 

 az írásbeli megállapodást - mellékelve,  

 a kezdeményezést arra vonatkozóan, hogy a sérelem orvoslásához szükséges időre a 

fegyelmi eljárás felfüggesztésre kerüljön.  

 a kezdeményező által a sérelem orvoslásához szükségesnek tartott időtartamot. 

 

A fegyelmi eljárás vezetője a kezdeményezés alapján legfeljebb a sérelem orvoslásához 

szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 hónapra felfüggeszti az eljárást 

 

Az eljárás felfüggesztéséről szóló döntését írásban megküldi az érintetteknek. A döntésben 

tájékoztatja az érintetteket arról, hogy ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, 

kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a 

fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

 

A fegyelmi eljárás folytatása 

 

A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt - a sérelmet elszenvedő fél kéri, 

folytatni kell. 

 

Az eljárás lefolytatására a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor. 

 

A fegyelmi eljárás megszüntetése 

 

A fegyelmi eljárást - ha a fegyelmi eljárás felfüggesztése alatt nem kérték, és a felfüggesztés 

időtartama lejárt - meg kell szüntetni. 

 

Az eljárás megszüntetésére a fegyelmi eljárás általános szabályai szerint kerül sor. 
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A megállapodás nyilvánossága 

 

Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik,  

- az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a 

kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá  

- az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni. 

Oktatásügyi közvetítő 

Az egyeztető eljárásban igénybe lehet venni az oktatásügyi közvetítőt.  

 Fegyelmi eljárás részletes szabályai 

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

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az alábbiakban határozzuk meg. 

 

 A fegyelmi eljárás megindítása a tanuló terhére rótt kötelességszegést követő 30 

napon belül történik meg, kivételt képez az az eset, amikor a kötelességszegés ténye 

nem derül ki azonnal. Ebben az esetben a kötelességszegésről szóló információ 

megszerzését követő 30. nap a fegyelmi eljárás megindításának határnapja. 

 A fegyelmi eljárás megindításakor az érintett tanulót és szülőt személyes megbeszélés 

révén kell tájékoztatni az elkövetett kötelességszegés tényéről, valamint a fegyelmi 

eljárás megindításáról és a fegyelmi eljárás lehetséges kimeneteléről. 

 A legalább háromtagú fegyelmi bizottságot a nevelőtestület bízza meg, a 

nevelőtestület ezzel kapcsolatos döntését jegyzőkönyvezni kell. A nevelőtestület nem 

jogosult a bizottság elnökének megválasztására, de arra vonatkozóan javaslatot tehet. 

 A fegyelmi tárgyaláson felvett jegyzőkönyvet a fegyelmi határozat tárgyalását 

napirendre tűző nevelőtestületi értekezletet megelőzően legalább két nappal szóban 

ismertetni kell a fegyelmi jogkört gyakorló nevelőtestülettel. A jegyzőkönyv 

ismertetését követő kérdésekre, javaslatokra és észrevételekre a fegyelmi bizottság 

tagjai válaszolnak, az észrevételeket és javaslatokat – mérlegelésük után a szükséges 

mértékben – a határozati javaslatba beépítik. 

 A fegyelmi tárgyaláson a vélt kötelességszegést elkövető tanuló, szülője (szülei), a 

fegyelmi bizottság tagjai, a jegyzőkönyv vezetője, továbbá a bizonyítási céllal 

meghívott egyéb személyek lehetnek jelen. A bizonyítás érdekében meghívott 
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személyek csak a bizonyítás érdekében szükséges időtartamig tartózkodhatnak a 

tárgyalás céljára szolgáló teremben. 

 A fegyelmi tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról írásos jegyzőkönyv készül, amelyet 

a tárgyalást követő három munkanapon belül el kell készíteni és el kell juttatni az 

intézmény igazgatójának, a fegyelmi bizottság tagjainak és a fegyelmi eljárásban 

érintett tanulónak és szülőjének. 

 A fegyelmi tárgyalás jegyzőkönyvét a fegyelmi eljárás dokumentumaihoz kell 

csatolni, az iratot az iskola irattárában kell elhelyezni. 

 A fegyelmi tárgyalást követően az elsőfokú határozat meghozatalát célzó 

nevelőtestületi értekezlet időpontját minél korábbi időpontra kell kitűzni. 

 A fegyelmi eljárással kapcsolatos iratok elválaszthatatlanságának biztosítására az 

iratokat egyetlen irattári számmal kell iktatni, amely után (törtvonal beiktatásával) 

meg kell jelölni az irat ezen belüli sorszámát. 

A tanuló fegyelmi eljárásnak további részletes szabályait külön belső intézményi szabályzat 

tartalmazza. 

 

9. sz. melléklet: Vizsgaszabályzat 
 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 24. pontjának felhatalmazása 

alapján a tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A tanulmányok alatti vizsgák intézményünkben  

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak félévi és a tanév végi osztályzatának 

megállapításához, ha 

 az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól 

 ha egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 

250 órát, vagy egy adott tantárgyból az éves tanítási órák harminc százalékát, akkor a 

tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 

 az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 

egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget 

 a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát 
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 magántanuló 

A magántanuló az intézményvezető által meghatározott időszakokban, a kijelölt tantárgyakból 

osztályozó vizsgát köteles tenni. 

 

Beszámoltató vizsgát tehet a tanuló, ha  

 

 tartósan, igazoltan 1-2 hónapot hiányzik a hiányzás idejére vonatkozó tananyagból 

Különbözeti vizsga letételét írja elő az igazgató a tanulónak, ha  

 másik intézményből kérte átvételét, és valamely tantárgyat a beiratkozás időpontjáig 

kevesebb összes óraszámban tanulta, mint iskolánk helyi tantervében szereplő összeg  

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha  

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik 

 az osztályozó vagy a különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha 

 az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné 

Belső vizsgát kell tennie a tanulónak (5-8. évfolyamon) abból az idegen nyelvből, amelyet 

emelt szinten tanul 

A tanulmányok alatti vizsgák célja 

  azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük alapján a jogszabályok szerint nem lehetett meghatározni 

 a Pedagógiai programban meghatározottnál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) 

szeretné a követelményeket teljesíteni 

A vizsgaszabályzat hatálya 
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Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik  

 osztályozó vizsgákra 

 különbözeti vizsgákra 

 beszámoltató vizsgákra 

 javítóvizsgákra 

 pótló vizsgákra 

 belső vizsgákra 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára 

  aki osztályozó vizsgára jelentkezik 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít 

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít 

 akinek az igazgató különbözeti vizsga letételét írja elő 

 akinek az igazgató osztályozó vizsga letételét írja elő 

 aki pótló vizsgára kapott lehetőséget 

 akinek belső vizsgát kell tennie 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott 

tagjaira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

57 

57 

 

10. sz. melléklet: Jogszerű távolmaradásról 
 

 

 

 I G A Z O L Á S 
 
 

 

Intézmény neve:…………………………………………………………………………............................................. 

Címe:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OM azonosító:………………………………………………………. 

 

A fenti nevelési-oktatási intézmény képviselőjeként igazolom, hogy 

………………………………………………………………… nevű (szül.idő:……………………………………anyja 

neve:………………………………………………..) …………………….évfolyamos tanulónk, 

……………………………………………………napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról/az iskola által 

szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol. 

A távolmaradás jogcíme:………………………………………………………. 

Győr, ……………………………………………. 

 

      P.h.   

       ……………………………………………………… 

        intézményvezető  
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11. sz. melléklet: Felmentési kérelem 
 

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola 

9021 Győr Nagy Jenő út 2 

Gyermek neve: .....................................................................  Tárgy: felmentési kérelem 

Születési helye, ideje: ...........................................................  

Anyja neve: ..........................................................................  

Lakcíme: ...............................................................................  

Osztálya: ...............................................................................  

 

Kérelem 

Alulírott szülő azzal a kéréssel fordulok az iskola igazgatójához, hogy gyermekemet az 

alábbi táblázat alapján az iskolában 16 óráig kötelező tartózkodás alól mentesíteni 

szíveskedjék. 

Gyermekem a táblázatban jelölt időpontokban távozik az iskolából, ezen időpontoktól 

teljes felelősséget vállalok érte. 

 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

12:30      

13:30      

14:30      

15:30      

16:30      

Egyéb 

időpont 
     

 

Győr, 201.  ..................................................  

 

Szülő, gondviselő aláírása 

 

 ENGEDÉLYEZEM NEM ENGEDÉLYEZEM 

 

Győr, 201.  ..................................................  

 Ph. 

 Intézményvezető 

 


