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HÁZIREND 

 

Ajánlás 

 

A legnagyobb szolgálat, amit a világnak adhatsz, hogy felelősséget vállalsz magad, kapcsolataid, 

környezeted iránt. (Tantestület) 

 

Preambulum 

 

A házirend jogforrás, intézményünk belső normatív (irányadó) jogi szabálya. A házirend állapítja meg 

a Köznevelési Törvényben, továbbá az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott tanulói jogok 

gyakorlásának és tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának 

módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. A házirend személyi és területi hatálya 

kiterjed a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóira, pedagógusaira, minden más iskolai 

alkalmazottra és a tanulók szüleire. 

 

Székhelye: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

2330 Dunaharaszti, Rákóczi u. 28. 

 

A Házirend célja: 

hogy a Köznevelési Törvényben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a Pedagógiai Programban 

foglalt magatartási szabályok és nevelési elvek minél hatékonyabban érvényesüljenek az iskolában. 

 

A Házirend tartalma: 

A törvényi felhatalmazásnak megfelelő, iskolánkban végrehajtandó eljárási, gyakorlati, magatartási 

szabályok kialakítása. Azoknak a rendelkezéseknek meghatározása, amelyek megtartása biztosítja az 

iskola oktatónevelő és közösségi életének zavartalan megszervezését. 

 

A Házirend szabályozási köre arra az időszakra esik, amely alatt az iskolát a tanulókért felelősség 

terheli. Az iskolai foglalkozások idejére a belépéstől a jogszerű elhagyás idejéig, valamint az iskolán 

kívül tartott szervezett foglalkozások, programok idején. 

 

A Házirend időbeli hatálya a Házirend kihirdetési napjától az újabb Házirend elfogadásának napjáig 

terjed. 

 
 

I. Eljárási szabályok 

 
1. Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

 

a. / Tanulói jogviszony keletkezhet 

 felvétellel az óvodai szakvélemény vagy nevelési tanácsadó vizsgálata alapján 

 átvétellel más intézményben szerzett bizonyítvány alapján, illetve év közben az átvezetett 

érdemjegyek alapján. 



b. / Tankötelezettség 

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A gyermek abban az évben, 

amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség 

teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv 
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döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét 

az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az 

eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú 

döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról. Ha a szakértői bizottság    a szülői 

kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben 

történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába 

lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére 

engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A 

bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b) – (6f) bekezdésében foglaltakat.” 

 

c. / A felvételről szóló döntés 

Az igazgató jogköre, mely döntésről írásbeli határozatban értesíti a szülőt. 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 

 

d. / A felvétel rendje 

A férőhely függvényében, minden beiskolázási körzeten belül lakó tanköteles tanulót föl kell 

venni. Nkt. 50§ (6) A fenti tanulókat csak férőhely hiányában lehet elutasítani. Az elutasítás ellen 

a szülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül eljárást megindító kérelemmel 

fordulhat a KLIK Szigetszentmiklósi Tankerületi Igazgatójához. 

 
 

2. Osztályba, csoportba sorolás szempontjai: 

 
 az Alapító okiratban, a Pedagógiai programban megadott tematika alapján meghirdetett 

csoportokba szülői kérésre kerülnek a tanulók besorolásra. Túljelentkezés esetén az 

igazgató a szülővel egyeztetve végzi a más csoportba sorolást 

 végleges döntést az igazgató hoz a fenntartóval történt egyeztetés alapján. 

 

a. / Az első osztályba történő beiratkozás feltétele a tanköteles kor és fejlettség elérése, hogy a 

gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. 

b. / Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: 

 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosító 

és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

 a gyermek felvételét javasló óvodai szakvéleményt

 a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét

 a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával;

 szükség esetén a Szakértői Bizottság véleményét.

 

c. / A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: 

 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyazonosító 
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt

 az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt

 az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot.
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d. / A második-nyolcadik évfolyamba jelentkező tanulóknak szintfelmérőt kell tennie idegen 

nyelvből és azokból a tárgyakból, amelyeket előző iskolájában nem tanult, vagy kevesebb 

óraszámban tanult. Amennyiben a tanuló valamely tantárgyból a szintfelmérésen az előírt 

követelményeknek nem felel meg, a szintfelmérőt megismételheti 2 hónapon belül. Ha az 

ismételt szintfelmérőn teljesítménye újból nem megfelelő, az évfolyamot köteles megismételni, 

illetve tanév közben az előző évfolyamra beiratkozni. 

 

e. / Az iskola beiskolázási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről az iskola igazgatója a 
férőhely függvényében dönt. Több jelentkező esetén sorsolással kell dönteni. 

A sorsolás előtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót föl kell venni, majd vizsgálni kell a 

különleges helyzet fennállását. 

 

f. / Ha a körzeten kívüli tanuló az első-negyedik évfolyamra jelentkezik, vagy ha az ötödik- 
nyolcadik évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy 

szorgalma rossz, hanyag, változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt 
kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. Kivétel a 

dunaharaszti általános iskolák közötti megállapodás alapján történő átvétel. 

 

 

3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 

 
Megszűnik a tanulói jogviszony, ha 

a. a tanulót másik iskola átvette 

b. az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításakor 

c. a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait 

nem kívánja tovább folytatni. 

d. kizárás az iskolából, fegyelmi határozat jogerőre emelésekor és a fogadó intézmény 

befogadó nyilatkozatakor történhet meg. 

e. Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti a tanulói 

jogviszonyt, aki nem tanköteles, tanulmányi követelményeit adott évfolyamban 

másodszor sem teljesítette (NKT 53.§ 2.bek. 6.pont) 

 

 

 

 

II. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 

 

1.1 Általános szabályok 

 
1. A tanuló felügyelet mellett látogathatja az iskola valamennyi létesítményét és használhatja azok 

berendezéseit, eszközeit. Testnevelés órán az öltözőbe, a tornaterembe csak a testnevelők 

engedélyével léphet be. A tornateremben tornacipő viselése az iskolai rendezvények kivételével 

kötelező. A szünetekben szaktantermekben tanuló csak a pedagógus jelenlétében tartózkodhat. 

Az elektronikai berendezéseket tanuló önállóan nem kapcsolhatja be és nem használhatja. 

 

 

2. A sportpályákon pedagógus felügyelete nélkül tartózkodni tilos. 
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3. Az étkezési térítési díjakat a tanév rendjében előre közölt időpontokig kell befizetni. Hiányzás 

esetén 8.30 óráig lehet az étkezést személyesen vagy telefonon lemondani a titkárságon, mely a 

bejelentést követő naptól érvényes. A lemondott étkezést a következő hónapban túlfizetésként 

számoljuk el. Az étkezési kedvezmény iránti igényt minden év szeptember15-ig kell benyújtani. 

A minden hónap 15-ig beérkező igénylés a következő hónaptól érvényesíthető. 

4. Tankönyvtámogatásban a tankönyvvásárlás időpontjában érvényes igazolások alapján a 

jogszabályban foglaltak szerint lehet részesülni, vagy könyvtári tankönyvkészletet használni. 

5. A tanulók a kabátot és a váltócipőt a kijelölt folyosói szekrényben, vagy az osztály számára 

meghatározott helyen helyezik el. 

6. Az iskolába /szülői engedéllyel, saját felelősségre/ kerékpárral érkezők a kerékpárt a belső udvar 

tároló rácsában helyezhetik el. A közlekedési eszköz megrongálása súlyos fegyelmi vétség. Az 

iskola egész területén kerékpározni tilos. 

7.  A tanuló az iskolában talált tárgyakat az iskolatitkári irodában köteles leadni. A ruhaneműket 

fél évig tároljuk a folyosói dobozban, ahol szabadon megtekinthetők. A gazdátlan ruhák minden 

év februárjában illetve júniusában szabadon elvihetők . 

8. Az iskola által szervezett rendezvényeken (az iskolában illetve iskolán kívül is) tilos a 

dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás, fegyelmezetlen viselkedés. Az iskolai ünnepségeken az 

alkalomnak megfelelő ruházatban kell megjelenni. 

9. Tilos minden ékszer és testékszer, óra viselése a testnevelés órákon, illetve olyan 

foglalkozásokon, ahol munkavédelmi szempontból balesetveszélyes.  

10. A mobiltelefonért és az okoseszközökért amennyiben a tanuló behozza az iskolába, az iskola 

felelősséget nem vállal. A mobiltelefonoknak és okoseszközöknek órákon és a szünetekben 

kikapcsolt állapotban kell lenniük, hang- és képfelvétel készítése szigorúan tilos. A mobil 

eszközöket tanórán csak a pedagógus engedélyével lehet használni, a pedagógus által 

meghatározott feladatra. Amennyiben a tanuló megszegi ezt a szabályt, és a mobil eszköz 

használatával zavarja a tanórákat, először szóbeli figyelmeztetésben részesül, második esetben 

értesítjük a szülőt a házirend megszegéséről, ez bekerül a Kréta naplóba is. A pedagógus 

felszólítására a diáknak kötelessége kikapcsolni a telefonját. Amennyiben a tanuló rendelkezik 

saját szekrénnyel, oda a pedagógus felszólítására ki kell helyeznie a készülékét. A tanuló 

sérelme, rosszulléte, problémája esetén köteles pedagógusától segítséget kérni, aki szükség 

esetén értesíti a szülőket. A tanuló ilyen esetekben sem kezdeményezhet önállóan hívást .Az 

iskola felelősséget csak az osztályfőnöknek reggel leadott értéktárgyakért vállal. 

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe 

nem hozható tárgyakban bekövetkező károkért (pl. játék, digiális és mobil eszközök, nagy értékű 

ékszer, készpénz) Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 

11. A tanuló eldöntheti, hogy értéktárgyát elhelyezi az iskola titkárságán. Tilos behozni 175/2003. 

(X.28.) Korm. rendeletben szabályozott különösen veszélyes tárgyakat. 

12. Tanórákon, foglalkozásokon enni, inni (kivéve tiszta víz), rágógumizni nem szabad. 

Napraforgózás, bármilyen szemetelés az iskola egész területén tilos. 

 

 
Amennyiben a tanuló e házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmező intézkedésben, súlyos 

kötelességszegés esetén fegyelmi büntetésben részesül. Az iskolai büntetések kiszabásánál a 

fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni. 
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1.2 Munkarend 

 
A tanítás, a tanórán kívüli foglalkozások 7.00 órakor kezdődnek és 16 óráig tartanak. Ügyeletet 

összevonva szülői kérésre 17.00 óráig tartunk. A tanulók és tanárok minimum ¼ órával az 

órakezdés előtt meg kell, hogy érkezzenek az iskolába. 

A vezetőségnek, a pedagógusoknak és a pedagógusi munkát segítő pedagógiai és 

gyógypedagógiai asszisztenseknek a hivatalos levelezést a hivatalos email-címekkel kell 

lebonyolítani. A hivatalos email-eket mindenkinek legalább napi egyszer kötelessége 

megnyitni.  

 
Az étkezési szabadidősáv alsó tagozatosoknak 14.00 óráig, felső tagozatosoknak 14.30-ig tart. 

Nevelői ügyelettel ebédelni 11.30 órától 14.30 óráig lehet a tanévenként megállapított 

csoportokban. Az étkezés ideje alatt a kulturált magatartási normák érvényesek. 

 
A csengetés időrendje 

 

óra Felső tagozat Alsó tagozat  

 -tól -ig -tól -ig perces szünet 

0. 7.00 7.45 - - - 

1. 8.00 8.45 8.00 8.45 15 
 8.45 9.00   Tízórai felső 

2. 9.00 9.45 9.00 9.45  

   9.45 10.00 Tízórai napközi 

3. 10.00 10.45 10.00 10.45 15 

4. 11.00 11.45 11.00 11.45 15 

   11.45 12.05 ebéd szünet  

5. 12.00 12.45 12.05 12.50 15/10 

 12.45 13.05   ebéd szünet 

6. 13.05 13.50 13.00 13.45 20/15 
 13.50 14.05    ebéd szünet 

7. 14.05 14.50 14.00 14.45 10/15 

8. 15.00 15.45 15.00 15.45 15 
      

 

Rendkívüli esetben igazgatói utasításra rövidített órákkal dolgozunk (30 perces órák, 10 perces 

szünetek). 

A délutáni kötelező foglalkozásról, vagy az osztályoknak szervezett tanulási foglalkozásról 

való rendszeres távolmaradást csak az igazgató engedélyezhet. 

 
1. 7.45-kor az osztályok sorakozás után vonulnak el a tantermekhez. A tanulói késéseket a Kréta 

naplóban dokumentáljuk. A késések ideje összeadódik, az ezekből keletkezett igazolatlan órák nem 

igazolhatóak le.  

2. Jó idő esetén a szünetekben az udvar kijelölt területén kell tartózkodni, az osztálytermek 

elhagyásáért az órát tartó tanárok felelősek. Az alsósok a 2. órát tartó nevelő felügyeletével a 

saját osztálytermükben fogyasztják el a tízórait. A felsős napközisek az első szünetben az 

ebédlőbe vonulnak a tízórait elfogyasztani, a többiekre az első órát tartó tanár ügyel. 

3. Ha az első óra lyukas, a tanuló lehetőleg ne érkezzen be az iskolába 8.45-nél korábban. 
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4. Az alsó tagozatos osztályok 11.30 -14.00 között ebédelnek. A felsősök ebédeltetése az órarendtől 

függően 11,45-14.30-ig tart. A tanulók csak felügyelettel ebédelhetnek. 

5. A tanítási órák illetve az ebéd végeztével köteles hazaindulni az, akinek nincs hivatalos iskolai 

elfoglaltsága.  

6. Az iskola épületében a büfé 7.30-14.00 óráig üzemel, melyet a szünetekben lehet igénybe venni. 

7. Az iskola könyvtárát a kifüggesztett nyitvatartási rend szerint lehet használni. A kikölcsönzött 

könyveket a tanulók két hét múlva kötelesek visszahozni, vagy a kölcsönzést meghosszabbítani 

a könyvtár működési szabályzatában foglaltak szerint. 

8. A tanulók szülei 17.00 óráig kötelesek elvinni gyermeküket az iskolából. A tanulót csak a 

törvényes gondviselőnek, illetve az általa írásban megbízott személynek adjuk át. Tanulót 

egyedül csak a szülő írásbeli kérelmére engedünk haza. A gyermek köteles távozását jelezni a 

felügyelő személynek. 

9. Alsós tanulóról a tanév elején a szülő a „Nyilatkozat hazajárásról” nyomtatványban nyilatkozik, 

hogy gyermeke egyedül vagy szülői kísérettel mehet haza. A nyilatkozatot az a Kréta e- naplóban 

is megteheti. A szülőnek arról is nyilatkoznia kell, hogy akadályoztatása esetén gyermekét ki 

viheti haza az iskolából. Ezt az üzenő füzetben, illetve a Kréta e-naplóban teheti meg. 

10. A délutáni foglalkozásokon részt vevő diákok a foglalkozás végeztével az iskola területét 

elhagyják. 

 
 

2. A nyitvatartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai 

Az iskolai ügyelet célja 

Az iskola belső rendjének, a tanítás zavartalanságának, az épület, az udvar és az ebédlő 

rendeltetésszerű használatának biztosítása, a házirend szabályainak betartatása. 

Az iskola 7.00-tól ügyeletet biztosít. 

 

a/ Az ügyeletes vezető személye és feladata 

 igazgató vagy helyettesei, betegség esetén a tagozatvezetők osztható be 

 a vezetői ügyelet 7 óra 30 perctől 16 óráig tart 

 a hiányzó pedagógusok helyettesítésének megszervezése, ha előzetesen nem lett kiírva 

 az ügyeletes tanárok munkájának koordinálása 

 az oktatás-nevelés zavartalanságának biztosítása 

 az iskola vendégeinek fogadása 

 rendkívüli (esetben) ügyben az iskolavezetés képviselete 

 

b. / Az ügyeletes tanár feladatai 

 munkaidő kezdete előtt 1/4 órával kezdi az ügyeletet 

 az ügyeleti hely rendjének biztosítása 

 a rend, tisztaság megóvása, a házirend betartatása 

 az ügyeletes tanulók tevékenységének koordinálása 

 a tanulók felsorakoztatása jelzőcsengetéskor 
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 az ügyeletes vezető tájékoztatása a felvetődő problémákról 

 

c. / Az ügyeletes osztály feladatai 

 a 7. és 8. osztályok egy tanévben alkalmanként 5 napos ciklusokban végeznek 

ügyeletes feladatokat 

 reggel a kapuban segítik az ügyeletes tanár munkáját és biztosítják, hogy 
jelzőcsengetéskor felsorakozzanak az osztályok 

 szünetben biztosítják, hogy a tanulók csak a kijelölt udvarrészt használják 

 felelnek az udvar tisztaságáért 

 fogadják a vendégeket, rendezői feladatokat látnak el 

 az ügyeletes osztály osztályfőnöke beosztja a tanulókat az ügyeleti feladatokra, s a 
heti ügyeleti beosztást kifüggeszti a tanáriban és a portán 

 

d. / Hetesek feladatai 

 

Az osztályfőnök hetente 2 hetest jelöl ki az osztály tanulóiból. Megbízatásuk a hét első tanítási 

napján reggel kezdődik és a hét utolsó tanítási napjának végéig tart. 

 A hetes a tanóra kezdete előtt gondoskodik a tanári asztal, a tábla tisztaságáról, krétáról, a terem 

szellőztetéséről, a tanterem rendjéről és tisztaságáról, szükség esetén az óra előkészítésében 

segítséget nyújt. Távozáskor ellenőrzi a terem rendjét, az utolsó óra után leoltja a villanyt, 

bezárja az ablakokat. 

 Az óra kezdetéig felügyeli a rendet, elején a hetes jelenti az osztály létszámát és a hiányzók 
személyét, esetleges rendellenességeket. Ha az órát tartó tanár becsengetés után 10 perccel nem 

jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell a nevelői szobában vagy az iskola titkárságán. 

 A balesetet vagy a baleseti veszélyforrást illetve a károkozást azonnal jelenti az ügyeletes 

tanárnak vagy a legközelebb tartózkodó felnőttnek. 

 

e./ Tanórai felügyelet 

A tanórán a tanórát tartó pedagógus felel a tanítási órán részt vevő osztály tanulóiért. Tanulót a 

tanóráról bármilyen okból kiküldeni akkor lehet, ha a kiküldött tanuló felügyelete biztosított. 

  

f./ Felügyelet tanulmányi kirándulások, erdei iskola ideje alatt, osztálykiránduláson 

 

- A tanulmányi kiránduláson és az erdei iskolában minden tanuló számára előírt 

tananyag megismerését, feldolgozását szolgáló foglalkozás folyik. 
- A pedagógiai program részeként kötelező, a nevelési-oktatási intézményen kívül 

tartott tanulmányi kiránduláson tartott foglalkozások és az erdei iskolai programok ideje 

alatt az iskola feladata a tanulók testi épségének megóvásáról és erkölcsi védelméről való 

gondoskodás. [Nkt. 4. § (1)bekezdés  10. pont] 

- A tanulók szabadidejében (tanítási órák után, szombat-vasárnap, vagy az iskolai 

szünetekben) szervezet osztálykirándulás, színház, mozi múzeumlátogatás, sportfoglalkozás, 

üdülés, tábor és más szórakozás nem tekinthető iskolai foglalkozásnak, akkor sem, ha a 

pedagógusok szervezik. 

- Az osztálykirándulás költségeit a szülők fizetik  
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- A tanuló szabadidejében szervezet osztálykiránduláson vagy más iskolán kívüli 

foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem kötelező. 

- A tanítási időn kívül az iskola által szervezett osztálykirándulásokra az iskola felügyeleti 

joga nem tejed ki. A csoportot vezető pedagógus és a szülők felelőssége a kiskorú tanulók 

testi és erkölcsi védelme (felügyelete). 

 
 

3. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 

 
3.1 a./ Az iskolai munkatervben, óratervben meghatározott programok, események esetén a 

munkatervben, óratervben meghatározott időkorlátok mellett vehetők igénybe az épület 

berendezései. 

 

b./ Az iskolai munkatervben nem rögzített iskolai programok esetén az igazgató egyedi 

engedélyével vehetők igénybe az épület berendezései. 

 

c./ A DÖK a munkatervének megfelelően minden tervezett program esetén térítés nélkül veheti 

igénybe a szükséges épületet, berendezést (feltétele a tanulólétszámnak megfelelő pedagógus 

jelenléte). 

 

3.2 A tantermek meghatározott berendezéseit, eszközeit szaktanári felügyelettel minden tanulónak 

lehetősége van használni (tanórán és tanórán kívül, igazgatóval való egyeztetés után). Nem 

tervezett foglalkozás esetén az igazgatóval kell egyeztetni. 

 

3.3 Udvari szünetekben a tanulók az ügyeletes tanárok felügyelete alatt tartózkodnak az udvaron. 
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A tízórai szünetek alsó és felső tagozaton felváltva történnek (ld. szünetek rendje). 

 
 

3.4 Szülők tartózkodása az épületben 

 

A tanárral, intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban, kijelölt helyen. Az elsős tanulók 

szülei egyéb rendelet hiányában  az első héten bekísérhetik gyermeküket az iskola területére. 

A gyerekre várakozó szülő az iskola kapuja előtt várakozhat, a felfestett jelzések által kijelölt 

terület szabadon hagyásával. A könyvtár látogatása ettől eltérő is lehet a nyitva tartásnak, 

egyéb korlátozásoknak megfelelően. 

 

III. A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

 
1. A tanulói jogok és kötelességek 

 

Az iskola minden tanulói vagy szülői kezdeményezés nélkül köteles gondoskodni arról, hogy a tanuló 

hozzájusson a szükséges információhoz, megkapja a jogai gyakorlásához szükséges tájékoztatást. 

 

a.) A szülők kezdeményezése és nyilatkozata is szükséges: 

 

- a napközi otthoni, tanulószobai ellátás biztosításához, 

- a szülőkkel egyetértésben a vallási meggyőződésnek megfelelő hit- és vallásoktatáshoz 

- táborozásra, kirándulásra jelentkezéshez 

- szakkörökre való jelentkezéshez 

 

b.) A tanuló saját elhatározása szükséges: 

 

- részt vegyen a diákönkormányzat választásában, 

- jelöltesse magát a DÖK választáskor, 

- részt vegyen a DÖK munkájában, 

- látogassa az iskola könyvtárát kölcsönzés és vagy helyben olvasás céljából, 

- kérdést tegyen fel az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, személyét érintő ügyben, 

- javaslatot tehet szakkörök szervezésére 

c.) Tanulmányokkal kapcsolatos jogok: 

- véleménynyilvánítás DÖK iskolai kérdésekben, osztály programokban, 

- rendszeres tájékoztatás havonta egy alkalommal, az addigi programok értékelése (jutalmazás), a 

elkövetkezendő programok ismertetése az iskolaközösség előtt, 

- joga van diákigazolvány kiváltásához, Nkt 13.§ 13.pontja 

- részt vegyen a kötelező foglalkozásokon, 

- az iskola létesítményeinek használata (a Házirend 4. pontja szerint), megfelelő tanári felügyelet 

mellett, 

- a képességeknek megfelelő egyéni bánásmód, 

- az oktatással kapcsolatos tárgyilagos tájékoztatás, 

- rendszeres tájékoztatást kapjon a tanulmányi eredményéről, magatartási és szorgalmi 

értékeléséről, 

- segítséget kérhet a szaktanároktól a tananyag megértéséhez a tanórákon, korrepetálásokon, 

szakkörökön, tanulószobai, 
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- részt vehet a tanulmányi-, kulturális-, sport versenyeken, pályázatokon képességeinek 

megfelelően, 

- tanulmányaihoz kérheti a könyvtár, illetve a könyvtáros segítségét, 

- bekapcsolódhat a diák sportkör munkájába, 

- csak napi 2 "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy 

héttel előre jelez,  

- kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, 
- állapotának megfelelő szakellátásban és fejlesztésben részesülhet 

 
 

d.) A biztonsághoz és egészséges környezethez való jogok 

 

- az iskola a munkarendjét pihenő és szabadidő beépítésével alakítsa ki, 

- a tanuló megismerhesse az iskolai munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat, 

- munkájával hozzájárulhasson az iskola egészséges és esztétikus környezetének kialakításához és 

védelmezéséhez, 

- tájékoztatni kell a saját jogairól. 

 

 
e). Emberi méltósághoz való jog 

Az iskola és az iskola minden alkalmazottja tiszteletben tartja a tanuló személyiségét, emberi 

méltóságát és személyiségi jogait, védi őket a fizikai  és  lelki  erőszakkal  szemben.  Amennyiben 

a tanuló társa vagy társai személyiségi jogait, emberi méltóságát sérti, fizikai vagy lelki erőszakot 

alkalmaz társaival szemben, a kötelességszegés pontos körülményeinek feltárása után   az  iskola 

fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi eljárást kezdeményez  vele szemben.      A tanuló nem 

vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy 

bánásmódnak. Az intézmény dolgozói tartózkodnak a tanulókkal szemben a durva        szavaktól,        

gúnyos        megjegyzésektől,        a         megalázó         hangnemtől. Az iskola a tanulónak csak 

azon adatait tartja nyilván, amelyeket a hatályos jogszabályok lehetővé tesznek; az így kapott 

adatokat kizárólag jogszabályban megengedett módon adja tovább. Egyéb adatokat az érintettek 

hozzájárulásával kérhet. 

 
A gyermekek, tanulók kötelességeit átfogóan a Nemzeti Köznevelési Törvény 

tartalmazza. 

A tanuló kötelessége, hogy 

1. tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, legjobb tudása szerint felkészüljön a tanórákra, házi 

feladatait elkészítse, hiányzás esetén elmaradt feladatait pótolja, felszereléseit hiánytalanul, 

rendben, tisztán tartsa, a foglalkozásokon aktívan, rendszeres munkával és fegyelmezett 

magatartással részt vegyen. 

2.  erkölcstan óra vagy helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit-és 

erkölcstan órai foglalkozáson részt vegyen. 

3.  megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához 

tartozó területek rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. Megőrizze, illetve az előírásoknak 

megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola 

létesítményeit, felszereléseit. 

4. tiszteletben tartsa az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi 

méltóságát és jogait, biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket, csend, rend, fegyelem. 
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5. elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyeket 

minden tanév első osztályfőnöki illetve szakóráján pedagógusa ismertet. Óvja saját és társai testi 

épségét, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető 

állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – 

ha megsérült. 

6. védje a személyi és közösségi tulajdont, lopás, rongálás esetén e tényt haladéktalanul jelezze. 

7. részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon. 

8. az iskola egész területén szándékosan okozott károkat fegyelmi felelősségre vonás mellett 

megtérítse. 

 

 

2. A tanulói vagyoni jog 

Az iskolai foglalkozás keretében, a tanulók által biztosított anyagokból készített termékek vagyoni 

joga a tanulót illeti. 

 
3. A szülők joga 

 

- az intézmény szabad megválasztása, 

- a tankötelezettség teljesítési módjának (iskolába járással,  egyéni tanrend választásával) 

megválasztása, 

- megismerje az iskola házirendjét, pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát és 

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

- rendszeres és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi 

előmeneteléről, 

- fegyelmi eljárásban gyermeke védelme érdekében részt vehet, 

- javaslatokat tegyen írásban vagy szóban az iskola életét érintő kérdésekben, 

- nem kötelező foglalkozásokon a gyermeke részvételét kérje, 

- kezdeményezze a szülők közösségének létrehozását, részt vegyen annak munkájában 

- kezdeményezze az iskolaszék létrehozását, 

- szülői szervezet a gyermekek, tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást 

kérhet az intézmény vezetőjétől, 

- oktatási jogok biztosához fordulhat. 

 

4. A szülők kötelezettsége 
 

- gondoskodjon arról, hogy gyermeke a tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének 

eleget tegyen, 

- minden tőle telhetőt megtegyen gyermeke fejlődése érdekében, 

- rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, 

- elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi élet magatartási 

szabályainak betartását és tiszteletben tartását, 

- részt vegyen a fogadó órákon, szülői értekezleteken, 

- ellenőrizze rendszeresen gyermeke füzeteit, rendszeresen nézze a Kréta e-naplót, tájékozódjon 

gyermeke előmeneteléről, a pedagógusok bejegyzéseiről 

- ellenőrzéskor kézjegyével lássa el a gyermek füzeteit, a gyermek által hazavitt üzeneteket, 

dokumentumokat. A kézjegyét kék színű, nem radírozható tollal helyezze el a papírra. 

- a gyermeke által okozott kárért vállalja az anyagi felelősséget, 

- gyermeke hiányzása esetén, 24 órán belül értesítse az iskolát (az osztályfőnököt), 
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- gyermeke részére, hiányzás esetén, az ebéd lemondását ill. kérését az évente megjelölt 

telefonszámon ill. személyesen teheti meg 8.30 óráig. A jelzés napját követő napi étkezést tudjuk 

így lemondani ill. biztosítani, 

- az iskola kérésére személyesen vagy telefonon lépjen kapcsolatba a kezdeményező tanárral, és 

működjön együtt a probléma megnyugtató megoldásában, 

- A tanuló öltözködése legyen mindig az évszaknak és az iskola normáinak megfelelő. Iskolai 

ünnepélyen a tanuló öltözéke: sötét alj, fehér felsőrész. A testékszerek használata testnevelés 

órákon, és azokon a tanórákon, foglalkozásokon, ahol ezt a pedagógus indokoltnak látja, 

balesetveszély miatt tilos! 

- ha az iskoláztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi annak betartására. 

 

 

 

5. A tanulók közösségei 

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

osztályközösség élén, mint pedagógus vezető, az osztályfőnök áll. 

Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint a közösségi tevékenységek 

megszervezésére és elvégzésére tisztségviselőket választanak. A felső tagozaton az osztályt két, 

titkos    szavazással    megválasztott    tanuló    képviseli    az    iskolai     diákönkormányzatban. Az 

iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének megfelelő diákkörök működhetnek (szakkör, 

énekkar, művészeti csoport). Ezek létrehozására az iskola igazgatójának javaslatot tehet az adott 

tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat vagy a 

szülői munkaközösség. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a lehetőségek 

figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület 

dönt. 

 

6. Az iskolai diákönkormányzat 
 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének         segítésére         az         iskolában         diákönkormányzat         működik.  Az  

iskolai  diákönkormányzat  tagjai  a  felső  tagozat  osztályaiban  megválasztott  képviselők.   A  

diákönkormányzat  tevékenységét   az   iskola   igazgatója   által   megbízott   nevelő   segíti. Az 

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

diákönkormányzatot megillető javaslattételi és véleményezési jog gyakorlása előtt a 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 

A tanuló véleményt mondhat az SZMSZ őt érintő és a Házirend minden pontjáról. 

Az iskola a diákönkormányzatot lehetősége szerint minden kérdésben támogatja: rendezvény 

esetén helyiséggel, eszközökkel, számítógépek használatával, fénymásoló és fénymásolópapír 

biztosításával. 

 
 

7. A tanulók és a szülők tájékoztatása 

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

az iskola igazgatója: 
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 a félévente legalább egy alkalommal esedékes diákönkormányzati gyűlésen, 

 az iskolai faliújságon keresztül folyamatosan, 

 az iskola honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatja; 

 az osztályfőnökök: Kréta e-naplón, valamint az üzenő füzeten keresztül, az osztályfőnöki 

órákon folyamatosan tájékoztatják. 

A tanulót és a szülőt a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban, illetve az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják. 

A szülőket az iskola igazgatója az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról: 

 a Szülői Munkaközösség minden félév elején esedékes értekezletén, 

 az iskola honlapján keresztül folyamatosan, 

 az osztályok szülői értekezletein alkalmanként tájékoztatja. 

 

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

 a félévek elején aktuális, illetve évközi és szükség esetén rendkívüli szülői értekezleteken, 

 nevelői fogadóórákon 

 az 1. és 2. évfolyamon első félévben a negyedéves szöveges értékelés alkalmával 

 az e-naplón keresztül 

A kötelezően előírt taneszközökről a szülők az aktuális tanévet megelőző tanév végén, de legkésőbb 

augusztus 20-ig  írásban kapnak tájékoztatást. A taneszközök beszerzése az aktuális tanév 

megkezdéséig a szülők kötelessége. 

 

 
8. A tanulók és a szülők véleménynyilvánítása 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik 

érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a Szülői Munkaközösséghez fordulhatnak. 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel, a nevelőtestület 

egészével, vagy a Szülői Munkaközösséggel, melyekre 10 munkanapon belül érdemi választ kell 

kapniuk. 

A szülők a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított tanulói jogok, valamint 

saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

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

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy a Szülői 

Munkaközösséggel, melyekre 10 munkanapon belül érdemi választ kell kapniuk. 

A szülők és a tanulók észrevételeikkel, javaslataikkal, panaszukkal tartsák be a felmenő sorrendet 

: érintett pedagógus, osztályfőnök, intézményvezető 
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9. Tantárgy, foglalkozás választás rendje 
 

Az iskolában általános műveltséget megalapozó oktatás folyik. A kötelező és választható tantárgyakat 

az iskola Pedagógiai programja tartalmazza. Beiratkozáskor a Pedagógiai programba meghatározott 

specialitások, adottságok közül választhatnak a szülők, melyet tanulmányaik befejezéséig fenntartanak. 

Hit v. erkölcstan oktatásra évente jelentkeznek, ezen jelentkezés a következő tanérve módosítható május 

20-ig, írásban. A módosítási kérelmeket a határidő után elutasítja az iskola. Az évente meghirdetett 

szakkörök, sportkörök, szabadidős programok közül a szülő jóváhagyásával választhat a tanuló. A 

választott foglalkozásokon való részvétel egy évre szól. 



15  

 

lV. A tanulmányok teljesítésével kapcsolatos szabályok 
 

1. A tanulók jutalmazásának formái, rendje 

 
1.1. A jutalmazás formái 

 

A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. Ugyanez az elismerés illeti meg a 

tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év tanulóját, az év sportolóját, az iskola jó hírét egyéb 

módon öregbítő tanulót. 

A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, hogy a 

különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek egészét vagy egy részét 

az intézmény fedezi. 

 

Dicséretek formái: - írásbeli dicséretek 

- szóbeli dicséretek 

 Szaktanári: 

Szaktanári dicséret adható az egyes tantárgyakból hosszabb ideig nyújtott kimagasló teljesítményért, 

tantárgyi versenyben való részvételért, napközis munkáért. 

 

 Osztályfőnöki: 

Osztályfőnöki dicséret adható az osztályközösségért végzett egyszeri jelentős (vagy többszöri kisebb) 

munkáért, hosszabb ideig tanúsított példás magatartásért és/vagy szorgalomért, ill. az 

osztályközösségnek tartós példás magatartásáért. 

 

 Igazgatói dicséret adható annak a tanulónak, aki az iskola hírnevét növelte: versenyen, ünnepélyen 

vagy egyéb helyen történt kimagasló szereplésével és/vagy kiemelkedő tanulmányi eredményével. 

 

 Nevelőtestületi dicséretben részesíthető az a tanuló, akinek magatartása, szorgalma legalább egy éven 

át példás, kimagasló tanulmányi eredményt ért el, megyei vagy országos tanulmányi versenyen első, 

második, harmadik helyezést ért el, valamint az, aki az iskola közösségéért a kötelezettségeken 

túlmenő teljesítményt nyújtott. 

 

 Rákóczi éremben részesíthető az a tanuló, tanár, szülő vagy az iskolát támogató személy, akinek 

munkája, tanulmánya öregbítette iskolánk hírnevét. 

A díj odaítélésében javaslatot tehet: az igazgató, a tantestület valamely tagja, a szülők közössége, 

valamint a Diákönkormányzat. 

A döntést a diákönkormányzat, a tantestület hozza az évzáró előtt. A díjat a tanévzárón az igazgató 

adja át. 
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2. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái 
 

Minden fegyelmező intézkedést a fokozatok betartásával tanévenként egyszer a pedagógus ill. a 

nevelőtestület adhat ki. 

Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos követelményeket vétkesen megszegi, 

fegyelmező intézkedésben, illetve fegyelmi büntetésben kell részesíteni. 

A Nkt. 58.§. 3. bek. alapján fegyelmi eljárás lefolytatható szankciója fegyelmi büntetés. A tanuló 

fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályokat Nkt.58.§ és az EMMI rendelet 55. § 56 és 60. § 

tartalmazza. 

 

Figyelmeztetések formái: 

- írásbeli figyelmeztetések 

- szóbeli figyelmeztetések 

 

Szóbeli figyelmeztetések 

 

 Szaktanári 

- az óra, foglalkozás zavarásárét, az órák közötti szünetben tanúsított fegyelmezetlen 

magatartásért 

 

 Osztályfőnöki 

- a házirendet enyhe fokban megszegi, 1-2 igazolatlan óra után 

 

Írásbeli figyelmeztetések 

 

 Szaktanári 

- Szaktanári figyelmeztetést érdemel az a tanuló, aki a szaktanár szóbeli figyelmeztetése után is 

zavarja a tanóra, foglalkozás menetét, ellenőrzője többszöri otthonhagyása esetén. 

- Szaktanári intést érdemel az a tanuló aki a szaktanár írásbeli figyelmeztetési után is zavarja a 

tanóra, foglalkozás menetét. 

- Szaktanári megrovásban részesül az a tanuló, aki viselkedésével rendszeresen zavarja az óra, 

foglalkozás menetét, ezzel akadályozza társai továbbhaladását. 

 
 

 Osztályfőnöki 

- Osztályfőnöki figyelmeztetést érdemel az a tanuló, aki a házirend rá vonatkozó részét 

megszegi. 

- Osztályfőnöki intésben részesül az a tanuló, aki a házirend rá vonatkozó pontjait több esetben 

megszegi. 

- Osztályfőnöki megrovásban részesül az a tanuló, aki a házirend rá vonatkozó pontjait több 

esetben megszegi. 

 
 

Igazgatói 

- Igazgatói figyelmeztetésben részesül az a tanuló, aki a házirend szabályait súlyosan 

megszegi. 

- Igazgatói intést érdemel az a tanuló, aki a házirend szabályait súlyosan megszegi, tettével 

tanulótársait veszélyezteti. 
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- Igazgatói megrovást érdemel az a tanuló, aki a házirend szabályait több esetben súlyosan 

megszegi, s ezzel tanulótársait is veszélyezteti. 

 

 Nevelőtestületi 

- Nevelőtestületi megrovást érdemel az a tanuló, aki súlyos fegyelmi vétséget követ el és 

fegyelmi eljárás ellene még nem folyt. 

 

3. A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás és anyagi kártérítési felelősség 

szabályai 

 
A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást az iskola az SzMSZ-ben szabályozza. 

(EMMI rendelet 21.bek. 56-60.§-a tartalmazza, NKT 58.§-a szabályozza) 

 

A tanuló kötelezettségei anyagi kártérítés esetén 

- a rábízott oktatási eszközök megőrzése és rendeltetésének megfelelő használata, rongálás 

során az okozott kár megtérítése 

 

Szülők kötelezettsége 

- gyermeke által okozott kárért vállalja az anyagi felelősséget (Nkt 58.§, 59.§) 

 

4. Az osztályozó, javító, különbözeti, köztes vizsgák eljárási szabályai 

 
4.1. Osztályozó vizsga félévkor és évvégén 

 

- egy tanévben igazoltan és/vagy igazolatlanul 250 tanítási órát mulasztott és érdemjegyei nem 

teszik lehetővé az osztályozást 

- egy adott tantárgyból, az óra 30 %-án túl mulasztott és érdemjegyei nem teszik lehetővé az 

osztályzást 

64. § (1) A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a továbbiakban a 
felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló 
érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell. 
(2) Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 
a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 
az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
c) az 51. § (7) bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 
alapján osztályozó vizsgát tehet, 
Amint látjuk, a jogszabály egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a tanuló félévi (év végi) osztályzatait 
vagy a tanítási év közben szerezett teljesítménye és érdemjegyei, vagy az osztályozó vizsgán elért 
eredménye alapján kell megállapítani, a két eljárás keverését a jogszabály világosan megtiltja. 

 

- egy vagy több tantárgy követelményeinek egy tanévben vagy rövidebb idő alatti elvégzését a 

köztes vizsgák teljesítésével teheti meg 

- a tantárgyankénti követelményt és a vizsga időpontját írásban megkapja egy hónappal a vizsga 

előtt. (Kivétel a félévi osztályozó vizsga, mert általában később derül ki a végleges hiányzása) 

 

 

 

4. 2 Javító vizsga 
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20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján 
 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad,   vagy 

a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet.  
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5. A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai 

A szülő kérésére a tanuló egyéni tanrend igénylésével teljesítheti tankötelezettségét, amennyiben az 

igazgató biztosítottnak látja a gyermek fejlődését, beszerezte a gyermekjóléti szolgálat, területi 

gyámhatóság véleményét. Az egyéni tanrendet kérő tanuló minden tanóra alól fel kell menteni. Számot 

kell adnia tudásáról az igazgató által meghatározott időben, a nevelőtestület által meghatározott 

módon. A tanulókat a számonkérés követelményeiről 30 nappal az osztályozó vizsga előtt értesíteni 

kell. Az iskolába járó tanulókéval megegyezően minden jog megilleti az egyéni tanrendű tanulót. 

 

Az igazgató a szülő kérésére részben vagy egészben felmentheti a tanulót a kötelező tanórai 

foglalkozások alól, ha ezt sajátos helyzete indokolttá teszi, és a szakértői bizottság részleges felmentést 

ad. Ez vonatkozhat készségtárgyakra is. 

A Kormány az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) 

Korm. rendeletben az Oktatási Hivatalt jelölte ki az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint eljáró szervnek. 

Az intézkedés célja, hogy a korábbi, rendkívül eltérő intézményi gyakorlatok helyett országosan 

egységes eljárásrend szerint, indokolt esetben kerüljön megállapításra az egyéni munkarend. 

 

6. Iskolánkban teendő tanulói baleset esetén 

 
- a baleset forrásának megszüntetése 

- elsősegélynyújtás 

- értesíteni kell az iskolaorvost (mentőket), védőnőt 

- szülő, ügyeletes igazgató értesítése 

- 3 napon túl gyógyuló sérülés esetén baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni 

- minden egyéb esetben bejegyzése a baleset nyilvántartó füzetbe 

 

Balesetek megelőzése 

 

- Évente egy alkalommal az iskola minden dolgozóját és tanulóját munkavédelmi és 

balesetelhárítási oktatásban kell részesíteni. Dolgozók esetében a munkavédelmi felelős, 

tanulók esetében az osztályfőnök tartja, melyről emlékeztető feljegyzés készül. A technika, 

számítástechnika, kémia-fizika, tornaterem használatának szabályait a szakos tanár köteles 

ismertetni, melyről emlékeztető feljegyzés készül, amit a tanulók aláírásukkal hitelesítenek. 

- Az iskola minden dolgozója és tanulója köteles az iskola területén a munkavédelmi szabályokat 
betartani. 

- Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója köteles az igazgatónak jelenteni, ha valamilyen 

baleseti veszélyforrást észlel. 

- Az iskola igazgatója köteles haladéktalanul intézkedni a balesetveszélyt megszüntetéséről. 

Iskola telefonszáma: 24/370-253 és a 06-30-453-1913 

7. Feladatok rendkívüli események esetén 

- Az ügyeletes intézményvezető haladéktalan értesítése a rendkívüli esemény bekövetkezéséről 

- Az ügyeletes intézményvezető döntése alapján a csengővel szaggatott jelzést kell adni 

- A szaktanár a jelzés észlelése után felsorakoztatja tanulóit és a tanáriban kifüggesztett 

útvonalon rendben, fegyelmezetten elhagyják az épületet és az iskolaudvaron felsorakoztatja a 

tanulóit 
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- Súlyosabb esetben az ügyeletes intézményvezető döntése alapján az osztályok a Tulipán térre 

vonulnak 

- Az A épületben a hátsó ajtót a testnevelő tanár nyitja, ha nincs a helyén, akkor az iskolatitkár 

nyitja. A és B épületben az ügyeletes tanító nyitja a hátsó ajtót 

- Bevonulásról az ügyeletes intézményvezető dönt 

 
 

Bombariadó esetén szükséges teendők 

 

Rendkívüli esemény, bombariadó, tűz, természeti katasztrófa, stb. esetén az épület kiürítését, 

a szükséges intézkedések megtételét a tűzriadó terv előírásai szerint kell elvégezni. 

 

A tűzriadó tervben van meghatározva: 

- a rendkívüli esemény jelzésének módjai 

- a dolgozók, tanulók riasztásának rendje 

- a dolgozóknak a rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalói (kiürítés, mentés, 

rendfenntartás, biztonsági szervek – rendőrség, tűzoltóság – értesítése, fogadásuk 

előkészítése, biztonsági berendezések kezelése) 

- az iskola helyszínrajza 

 

8. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 
Étkezéssel összefüggő kedvezmény 

 

A mindenkori jogszabályoknak megfelelően végezzük. 

 
Az étkezési befizetés előre, postai csekken történik. Határidő: minden hónap 15-e. 

Visszafizetés bejelentett hiányzás esetén: a következő havi térítési díjból vonják le. 

 

9. Ingyenes tankönyv, tanszerellátás ügyben a döntés mechanizmusa, 

szempontja 

 
Tankönyvtámogatás 

 

A mindenkori jogszabályoknak megfelelően végezzük. 

 

Bizonyos ingyenes tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítunk. Ezen tankönyveket 

használóik évvégén visszaadják megfelelő állapotban, mely azt jelenti, hogy egy másik tanuló 

használni tudja azt, ellenkező esetben kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

A tankönyvrendelést-a munkaközösségek véleményének kikérésével- az igazgató által megbízott 

tankönyvfelelős készíti el a szaktanárok által leadott lista alapján. Az igazgató tájékoztatja a szülőket 

a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a rendelést a szülői munkaközösség 

véleményezze. Az igazgató beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 
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10. A tanulók távolmaradása 
 

10.1 A foglalkozásról való távolmaradással kapcsolatos szabályok 
 

A tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Jelentős családi esemény 

miatt szülői igazolást is lehet bejegyezni. A szülő által igazolható napok száma az évente 3 (három) 

napról  félévente 5 (öt) napra változik a 2019-20-as tanévtől. A nem felhasznált napok nem vihetők  át 

a következő félévre. Az öt napból egy alkalommal a szülő legfeljebb kettő napot igazolhat egyben, 

tehát az öt nap legalább 3 részben alkalmas távolmaradás igazolására. 

A napközis tanulók indokolt esetben a szülők írásos kérelmére maradhatnak távol a napközis 

foglalkozásokról. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. 

Az igazolásokat 3 munkanapon belül kell bemutatni. Ezt azonban felülírja az aktuálisan érvényben lévő 

járványügyi Intézkedési Terv előírása. Az Intézkedési Terv megtalálható az iskola honlapján, és az 

oktatas.hu weboldalon. 

A szülő gyermeke számára – előre tudott jelentős családi esemény miatt - írásban előzetes 

távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról évenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az 

igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. Az 

engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell az osztályfőnök által 

megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt csak írásos intézményvezetői illetve 

osztályfőnöki engedéllyel hagyható el. 

 

 

 
 

10.2 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó 

szabályok 
A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott 

órák heti összesítése után a hiányzásokat szülői vagy az orvosi igazolása alapján az osztályfőnök 

igazolja. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a 

távolmaradásra, vagy az orvosi igazolást, a hiányzást követő első tanítási napon kell átadnia az 

osztályfőnöknek, de legkésőbb 3 napon belül. Ezt azonban felülírja az aktuálisan érvényben lévő 

járványügyi Intézkedési Terv előírása. Az Intézkedési Terv megtalálható az iskola honlapján, és az 

oktatas.hu weboldalon. Három napon túl igazolatlan hiányzásnak minősül. A gyermek, tanuló 

mulasztásával kapcsolatos szabályokat a 2012. (VIII.31.) 51.§ tartalmazza. Ha 10 óránál több az 

igazolatlan hiányzás, az iskola igazgatója a tényleges tartózkodási hely illetékes hivatalához 

(Szigetszentmiklósi Járási Kormányhivatal) fordul. 

Az iskola köteles a szülőt értesíteni a diák első igazolatlan mulasztásánál és továbbá ha a 10 órát eléri, 

valamint a mulasztás következményéről. Amennyiben nem történik változás, az iskola a 

Gyermekvédelmi Szolgálatot értesíti, annak segítségét kéri. 

30 óra igazolatlan hiányzás után az iskola tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, 50 óra 

hiányzás után az iskola igazgatója értesíti a gyerek tényleges tartózkodási helye szerinti illetékes 

kormányhivatalt. 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása eléri a 250 tanítási órát és emiatt a tanuló teljesítménye 

nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület 

engedélyezi az osztályozó vizsgát. 
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10.3. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedések rendje 

Igazolatlan az a hiányzás, melynek igazolása nem a szabályoknak megfelelően történik. Az igazolatlan 

hiányzás fegyelmi vétség, mely az adott hónapban rossz (kettes) magatartási osztályzatot von maga 

után. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök jár el. Ő kezdeményezi a 

tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. Minden igazolatlan hiányzásról 

értesíteni kell a szülőt! 
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Tíz órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a Gyermekjóléti Szolgálatot, 30 igazolatlan óra után az 

illetékes Járási Kormány Hivatalt kell értesíteni. Az igazolatlan mulasztások fegyelmező intézkedést 

vonnak maguk után. 

Késés 

A gyermekeknek az iskolába ¾ 8-ig be kell érkeznie. Aki nem az első órában kezd, annak az óra 

kezdése előtt legalább 15 perccel meg kell érkeznie. Amennyiben ez nem történik meg, az alábbi 

eljárási rend lép életbe: 

- az első 5 késés után az osztályfőnök értesíti a szülőt, hogy a következő igazgatói fogadóórán meg 

kell jelennie. 

- 15 késés után a következő büntető fokozatot, ill. az iskola értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. 

A tanóráról való késések idejét a Kréta napló automatikusan összeadja. Ha a késések összege eléri a 

45 percet, akkor igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a foglalkozásról. 

A beteg gyermek az orvos által meghatározott idő alatt nem látogathatja az iskolát. 

Ha a pedagógus szerint a gyerek beteg (lázas, köhög), gondoskodik az elkülönítéséről és értesíti a 

szülőt, megbeszélve a gyerek hazajutását (szülő vagy általa felhatalmazott személy). 

 

 
 

11. Az intézményre vonatkozó egyéb szabályok 

 
11.1. Az iskola kötelezettségei 

 

- rendszeresen értékelje a tanulók tanórai munkáját (félévente minimum 3-4 alkalom) 

- folyamatosan értesítse a szülőt gyermeke fejlődéséről, tanulmányi előmeneteléről, 

- az egy osztályban tanító tanárok közössége meghatározza a tanuló magatartás és szorgalom 

jegyeit, 

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással segíti a tanulók továbbtanulását, 

- biztosítja az egészséges, esztétikus környezetet a tanuláshoz, 

- a szülők kérésére ügyeletet szervez min. 10 fő esetén, 

- az iskolába érkezéstől, az iskola jogszerű elhagyásáig felelősséget vállal a tanulókért 

 

 

11.2. A hátrányos megkülönböztetés 
 

A hátrányos megkülönböztetés (negatív diszkrimináció) tilalmát határozza meg. A közoktatásban tilos 

a gyermek vagy hozzátartozóinak mindennemű megkülönböztetése (pl. etnikai, vallási, anyagi helyzet, 

cselekvőképesség). 

A hátrányos megkülönböztetés következményeit orvosolni kell. 

 

11.3. A pedagógus titoktartási kötelezettsége 
 

A pedagógust és a segítő alkalmazottakat titoktartási kötelezettség terheli a tanulóval és családjával 

kapcsolatos minden információt illetően. E kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A tanuló vagy a 

tanuló szülővel közösen ez alól írásbeli felmentést adhat. 

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre ill. tagjainak egymás közti – a 

tanuló érdekében végzett – megbeszélésre, valamint azokra az adatokra, amelyek a törvény alapján 

kezelhetők és továbbíthatók. 
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11.4. Adatkezelés 
 

A köznevelési intézmény a köznevelési törvény 41.§ (4) bekezdésének elrendelésére alapozva kezeli 

az általa tárolt tanulói személyes adatokat, melyek szabályozását az iskolai SzMSz a törvény alapján 

a mellékletében tartalmazza. 

Ezek az adatok hivatalos szervekhez továbbíthatóak (pl. rendőrség, gyermekvédelmi szervezetek, 

önkormányzat, választott oktatási intézmények). 

 
 

Az elektronikus naplóban a szülő hozzáférési módja: a szülő a Kréta e-naplóban rögzített, általa 

megadott email címre kapja meg az e-napló hozzáféréshez szükséges adatokat. 

 

Önkéntes adatszolgáltatás esetében a tanulót és szülőt tájékoztatni kell a nem kötelező jellegről. 

 

11.5. A Házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 

A Házirend nyilvános dokumentum, ily módon azt a szülők és tanulók szabadon megtekinthetik az 

„A” és „B” épület folyosóin, szabad polcon a könyvtárban, valamint az iskola honlapján. 

A házirend egyszerűsített változatát tanévkezdéskor minden tanuló és szülő kézhez kapja. 

A házirendről a szülők és a tanulók az első szülői értekezleten, illetve az első osztályfőnöki órán 

kapnak tájékoztatást. 

Kérdésekkel a házirenddel kapcsolatosan az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz fordulhatnak, 

akik érdemi választ kötelesek adni. 

 

 

 
V. Záró rendelkezések 

 
Jelen Házirend módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a jelzett közösségek 

véleményezésével lehetséges. 

A házirendet évente felülvizsgáljuk. 

 

A Házirend módosítását kezdeményezheti: 

 

- a nevelőtestület, 

- az iskola igazgatója, 

- KLIK 

- a szülői munkaközösség iskolai vezetősége, 

- a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 

 

Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló 

szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. 

A hatálybelépés napja a házirend jóváhagyásának napja. 
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1. sz. melléklet 
 

Komplex Alapprogram 

Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervezi: 

A Komplex Alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások szervezésére kerül sor:  

Alprogrami foglalkozások:  

Osztályonként minden alprogram heti egy órában a délutáni alprogrami foglalkozások 

(Testmozgásalapú alprogram [TA], Művészetalapú alprogram [MA], Digitális alapú alprogram [DA], 

Logikaalapú alprogram [LA], Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA]) kerül bevezetésre. 

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni igényekhez igazított, 

szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 órában ajánlott.  

A „Te órád” a diák által szabadon választható, a tanuló érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségéhez 

igazított foglalkozás. Ez lehet beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és 

tehetséggondozás is, és akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör 

szerint stb. szervezett is.  

A mindennapos testnevelés kapcsán a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak megvalósításával az 

iskolai sportkör (3 + 2 óra rendszerű) is gazdagítható, megvalósítható. 

Tanulószoba: 

A tanulószoba 14. 00 órától 16.00 óráig tart. Ez idő alatt az egy óra kötelező tanulási időt „Te órád” 

be kell tartani. A tanulószoba kezdete és a tanítási óra befejezése közötti időszakban a tanulószobás 

tanulók meghatározott nevelőnél jelentkeznek. A folyosókon és az épületen kívül engedély és 

felügyelet nélkül nem tölthetik az időt. A tanulószobai és napközi otthoni idő alatt minden, az iskola 

általános rendjére vonatkozó szabály érvényes. 

Alprogrami foglalkozásokra, napközire és a tanulószobára vonatkozó további szabályok: 

1. Szülői igény esetén a napköziben az iskola a tanulók számára 16.00 óra és 17.00 óra között 

felügyeletet biztosít. 

2. Az alprogrami foglalkozásokról, napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a 

szülőnek igazolnia kell. 

3. A tanuló az alprogrami foglalkozásokról, napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a 

szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői kérés 
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hiányában - a tanuló eltávozására az szaktanár, osztályfőnök, igazgató vagy az igazgatóhelyettes 

engedélyt adhat.  

 

Szakkörök / „Te órád” 

A különféle szakkörök/„Te órád” működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. 

A szakkörök/„Te órád” jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök/„Te órád” 

indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével ˇ- az iskola 

igazgatója dönt.  

2. sz. melléklet 

Távoktatás iskolánkban 
 

Távoktatás esetén az iskola minden pedagógusa és tanulója ugyanazt a platformot használja. Az 

adminisztráció (órai munka, házi feladat stb.) a KRÉTA felületen folyik.  

 

Távoktatás során hiányzás nem kerül könyvelésre. A tanulók az online órát csak akkor mulaszhatják, ha 

betegség vagy technikai problémák miatt nem tudnak csatlakozni, azonban ezt osztályfőnökénél, 

szaktanáránál előre jeleznie kell. 

Távoktatás során (kivéve rajz, technika testnevelés tantárgyak) az online órák minimuma heti bontásban 

a következő: 

 4-5 órás tantárgy esetén 2 óra 

 2-3 órás tantárgy esetén 1 óra 

 1 órás tantárgy esetén kéthetente 1 óra. 

 

Ezen tanórák ideje alatt kell a gyerekeknek az új tananyagot megtanítani. A tanórák fennmaradó részében 

gyakorló feladatokat kell kiadni, melyeket a tanulók kötelesek visszaküldeni.  

 

Az online oktatás során kiadott feladatokat óraszámtól függően, időszakosan értékelni kell.   

 

A tanulók az órához kapcsolódó feladatot aznap kapják meg, amikor az adott tantárgyból órájuk van. 

 

 

Alsó tagozaton az online órák megtartása idősávok alapján történik, mindig egész órakor kezdve. 

Felső tagozaton órarend szerint óra 30 perckor kezdődnek az órák. 

 

Eszközhiány (ill. az online oktatáshoz kapcsolódó probléma) esetén azt a legközelebbi munkanap 16 óráig 

az iskola vezetése felé jelezni kell szülőnek és pedagógusnak egyaránt. 

 

Az értékelésre vonatkozó intézkedések két héttel a távoktatás kezdete után lépnek érvénybe. 

 

A délutáni idősávra vonatkozó foglalkozások, programok összeállítása igazodik az igényekhez, a 

Pedagógiai Programhoz és a Komplex Alapprogramhoz. 
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A digitális oktatáshoz használt internetes felületek használatakor a Házirendben megfogalmazott 

viselkedési normák a meghatározók. Az ezektől való eltérést a Házirend megfelelő pontjában leírtak 

szerint szankcionáljuk.  

 

 

 

3. sz. melléklet 

 
Az EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA által kiadott 

„INTÉZKEDÉSI TERV 

A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI 

KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL „ 

intézményünk, a Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Átalános Iskola által létrehozott kiegészítése. 

Ezen kiegészítések visszavonásig, illetve a szükségszerű módosításig élnek. 
 

 

SZÜLŐKNEK: 
- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja.  

- Szeptember elsején a szülőknek 2 nyilatkozatot kell kitölteni: 

 egészségügyi nyilatkozat 

 nyilatkozat külföldön tartózkodásról 

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, 

panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A 

koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag 

orvosi igazolással térhet vissza, 

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzés van. 

- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, 

légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) 

vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. 

- Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 
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- Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges 

eljárni.  

-  
- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. 

Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről 

szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. Ez az tartózkodási korlátozás 

a délutáni sport- és egyéb foglalkozásokra is vonatkozik. 

- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen! 

 
- A szülők személyes megjelenésével járó első szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta felülete 

vagy a TEAMS felület. 

- Minden tanteremben van kihelyezve kéz- s felületfertőtlenítő. 

-  

-  

 

 

 

TANULÓKNAK: 
- Miután a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken,  az általános iskola felső tagozatában 

az ott tartózkodás idején kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben. 

- Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy 

fertőtlenítenie kell a kezét. 

- Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet. 

- Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét! 

- Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem 

pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 

- Meg kell tanulni a köhögési etikettet! 
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1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni 

- Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő 

van! Kerüljük a csoportosulást! 

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Az evőeszközöket, 

poharakat a konyhán dolgozóktól kapja meg mindenki.  

- Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni! 

- Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat.  

- Osztálytermed tisztaságára ügyelj!  

- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy 

uzsonnás dobozt! 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező 

forgalom függvényében, mely a hetes feladata. 

- A sorakozóknál az iskolaudvaron a távolságtartásban segítenek a felfestett jelzések. 

- Sorakozóból csak pedagógussal lehet felmenni az osztálytermekbe! 

- Be kell tartani a büfénél is a távolságtatást. Ebben segítenek a felfestett jelzések. 

- Az intézménybe való belépéskor érintés nélküli lázmérővel mindenkinek megmérjük a 

testhőmérsékletét. 

- Udvari szünetekben az udvar azon területén tartózkodhatsz, amit az osztályod számára kijelöltek. 

- Minden tanteremben van kihelyezve kéz- s felületfertőtlenítő. 

 

 

PEDAGÓGUSOKNAK: 
- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

- A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. 

- Miután a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, iskola az intézményben való 

tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező. 

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során 

mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető 

el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket 

kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és 

utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő 

csoportosulás.  

- Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: Az osztályteremben öltöznek. 

- Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek. 

-  
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- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás és környező 

forgalom függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó.  

- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége a szeptemberi szülői 

értekezlet kivételével preferálja az online szülői értekezletet. A szeptemberi szülői értekezlet felső 

tagozatban megtartható online is, ezt az osztályfőnöknek írásban jelezni kell az iskola vezetése 

felé. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő 

használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne 

csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Be kell tartatni a büfénél is a távolságtatást a gyerekek között. Ebben segítenek a felfestett 

jelzések. 

- Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órákat az iskolai 

alapdokumentumokban meghatározott módon kell megtartani. Anyag kiküldése a Kréta és 

a Teams rendszeren keresztül! 

- Pedagógusoknak a megfelelő távolságtartás és higiéniás előírások betartása kötelező a 

tanárikban, amennyiben ez nem megvalósítható, a maszk használata kötelező. 

- A sorakozóknál az iskolaudvaron a távolságtartásban segítenek a felfestett jelzések. 

- A sorakozóhoz az iskolaudvarra le kell menni az osztályokért. 

- Az intézménybe való belépéskor érintés nélküli lázmérővel mindenkinek megméri az erre a 

feladatra kijelölt kolléga a gyerekek testhőmérsékletét. 

- Minden tanteremben van kihelyezve kéz- s felületfertőtlenítő. 

 

 

TAKARÍTÓKNAK: 
- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását! 

- A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és 

felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,  

                        egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 
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 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz 

kifolyjon. 

 

- Az intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről külön 

órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok közötti váltás! 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, 

melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.  

- A teakonyhában minden szünet után rendszeres mosogatás végzése! 

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A 

fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

 hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, 

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és 

azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 
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A Házirendet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevében jóváhagyom: 
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