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I. Bevezető rendelkezések 

I.1. Az intézmény adatai 
Neve:    Tiszatenyői Szent István Általános Iskola 

OM:    200448 

Székhelye:   5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8. 

E-mail:   szisuli@gmail.com 

Honlap:   www.szisuli.hu 

Intézmény vezetője:  Tóth Éva 

Alapfeladata: (szakmai alapdokumentum szerinti) 

 általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat, 

 általános iskolai nevelés-oktatás felső tagozat,  

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, 

autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, enyhe 

értelmi fogyatékos) 

 iskolai könyvtár 

 

Fenntartói jogok gyakorlója: Karcagi Tankerületi Központ 

Székhely:    5300 Karcag, Táncsics Mihály körút 15. 

Levelezési cím:   5300 Karcag, Horváth Ferenc út 7. I/6. 

Képviselő:    Sági István tankerületi igazgató 
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I.2. A házirend célja és feladata:  

A házirend rögzíti az intézményben a tanulói jogokat és a kötelességeket, az iskola 

munkarendjét, valamint az elvárt viselkedés szabályait. A házirendbe foglalt előírások célja 

biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan 

megvalósulását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 

A Házirendet: 

 az iskola igazgatója készíti el a diákönkormányzat és a nevelőtestület javaslatai 

alapján és terjeszti elfogadásra a szülői közösség (SZK) és a diákönkormányzat 

(DÖK) véleményének kikérésével a nevelőtestület elé 

 A Házirend dátummal ellátott szövegét a nevelőtestület képviselője, az egyetértési 

jogot gyakorló DÖK felnőtt vezetője, valamint az SZK elnöke írja alá. 

A házirend előírásait be kell tartani az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek a 

beiratkozás napjától a tanulói jogviszony megszűnéséig, valamint az iskola pedagógusainak és 

alkalmazottainak. 

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

időn kívül szervezett programokra, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez 

és melyeken ellátja a tanulók felügyeletét. 

A házirend létrehozásának jogszabályi alapjai: 

 az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény 

iskolai életre vonatkozó szabályai 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 SZMSZ 

 A házirend egyéb forrásai 

 Az iskola pedagógiai programja 

 A nevelőtestüket oktató-nevelő célkitűzései 
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II. Jogok és kötelességek 

A tanulók jogait a Köznevelési Törvény szabályozza. 

A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. 

II.1 TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

Tanulói jogviszony akkor jön létre, ha a tanuló felvételt nyert, valamint a szülő az iskola 

házirendjét elfogadta és gyermekét az iskolába beíratta. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál az esélyegyenlőség biztosított, a szülőnek csatolni kell a 

hivatalos szakértői véleményt. 

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

szabályai: 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján minden 

intézményünkbe jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott kötelező 

beiskolázási körzetben lakik. Amennyiben intézményünk ezek után további felvételi (átvételi) 

kérelmeket is teljesíteni tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulókat veszi fel. Amennyiben intézményünk ezek után is tud még felvételi (átvételi) 

kérelmeket teljesíteni, ezt – a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló 

időszak első napja előtt legalább tizenöt nappal –nyilvánosságra kell hozni.  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a 

jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat kell felvenni, majd azokat, 

akiknek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  

• testvére iskolánk tanulója  

• munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében található,  

• az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren belül 

található.  
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A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után a szabad 

férőhelyekre az intézmény további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor több felvételi 

kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a felvételről az intézmény 

sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának szabályai:  

• A sorsolás nyilvános.  

• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.  

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

érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

• A sorsolás helyszíne az intézmény épülete.  

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

tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  

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

• A sorsolási bizottság tagjai: munkaközösség vezető, érintett pedagógus, az intézményvezető, 

a jegyzőkönyvvezető.  

• A sorsolási bizottság elnöke: a intézményvezető.  

• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolási 

bizottság tagjait.  

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

sorsolási urnába.  

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

számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  

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

rögzíti a jegyzőkönyvben.  

• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.  
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• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sorsolási 

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

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

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

elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.  

• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell. A sorsolás után 

az intézményvezető–sorsolás eredményének megfelelően –a felvételről, illetve a felvétel 

elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó 

szülőknek. 

Magántanulói jogviszony létesítése 

 A szülő kérésére (ebben az esetben a szülő köteles gondoskodni a tanuló osztályozó 

vizsgákra való felkészüléséről). 

 A Nevelési Tanácsadó Szakértői Bizottsága és a szakorvos javaslatára (ebben az 

esetben az iskola gondoskodik a tanuló egyéni oktatásáról, általában heti 10 órában). 

A tanulói jogviszony megszűnik, ha: 

 a tanuló törvényes képviselőjének kérésére, ha betölti a törvény által előírt életkort, 

 a tanuló kijelentkezik, más iskolába távozik, 

 a tanuló befejezte általános iskolai tanulmányait, 

 a tanulót súlyos fegyelmi vétsége esetén más iskolába helyezik át 

 a tanuló súlyos fegyelmi vétsége esetén „kizárás az iskolából” határozat született. 

 

Minden tanulónak joga van ahhoz, hogy a közösség aktív, azt formálni képes tagja legyen, 

ezért: 

Az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben kell nevelni és oktatni. 

Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. 

Védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető 

alá testi fenyítésnek. 
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 Választhat, illetve részt vehet a diákkörök munkájában és kezdeményezheti azok 

létrehozását a DÖK megbeszélésen minden tanév szeptemberében. 

 Élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi 

megbízatásából fakadnak (a szaktanárral vagy osztályfőnökkel való megbeszélés 

alapján) 

 Az iskolai közösségek életének bármely területére vonatkozóan véleményt 

nyilváníthat, javaslatot tehet (a véleménynyilvánítás történhet egyénileg, vagy 

diákönkormányzaton keresztül). 

 A diákönkormányzat véleményezési jogával élhet az iskolai élet bármely  részével 

kapcsolatban a DÖK gyűlésen. 

 A tanuló feladatot vállalhat közösségi programok összeállításában, lebonyolításában a 

program felnőtt vezetőjének jóváhagyásával. 

 Írásbeli vagy szóbeli kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra 30 

napon belül érdemi választ kell kapnia. 

 A diákönkormányzat szervezésében egy tanítás nélküli munkanap programjáról 

dönthet a DÖK gyűlésen.  

 A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.  

 A tanuló joga, hogy kérelmére, illetve gondviselője kérelmére jogszabályban 

meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A 

kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtania. 

 A tanuló (gondviselő) joga, hogy kérje az átírását másik, azonos vagy más típusú 

nevelési-oktatási intézménybe. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el. 

 Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülnie kell: 

 Követelménytámasztásban 

 Teljesítmények értékelésében 

 Az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások elbírálásában és 

igénybevehetőségében 

 Az oktatással összefüggő juttatások hozzáférésében 

 Pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférésben 

 Az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony 

megszüntetésében 

 A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is 

minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek: 
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 napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon 

 felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozáson 

 fejlesztő foglalkozáson  

 a sportkörök foglalkozásain 

 a szakkörök foglalkozásain 

 különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon  

 a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken 

 Joga van minden tanulónak ahhoz is, hogy igénybe vegye és a védő-óvó előírások 

(balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola 

könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit.  

 A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális 

rendezvényeken és szerepelhet ezeken tanítási idő alatt is, ha erre az osztályfőnökétől 

engedélyt kapott. Az iskolai vagy iskolán kívüli, sport- és kulturális rendezvényeken 

és szerepelhet ezeken tanítási idő alatt is, ha erre az osztályfőnökétől engedélyt kapott. 

Az iskolai vagy iskolán kívüli, de az iskola által szervezett rendezvényeken (pl. erdei 

iskola, nyári tábor stb.) a házirend változatlanul érvényes.    

 Az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük 

megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket 

hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 

 Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi 

eredményt ér el, közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola 

hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesítjük. A jutalmazás formái: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 tanév végi jutalomkönyv 

 oklevél 

 A tanulók szervezetten használhatják az iskola sportudvarát, ha az itt folyó szakmai 

munkát, a tanítást és a napközi és tanulószoba délutáni foglalkozásait nem zavarják.  

 Sajátos nevelési igényű tanulóknak megkülönböztetett ellátáshoz való joguk van. A 

jogosultságot a pedagógiai szakszolgálat állapítja meg.  

 A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulót az iskola igazgatója mentesítheti 
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egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. 

Az iskola azon tanulók részére, akikről a bizottság megállapította, hogy 

egyéni fejlesztésre van szükségük, biztosítja az órarendbe illesztett 

egyéni fejlesztő foglalkozást. Az érvényes szakvéleménnyel rendelkező 

tanulóknak ezeken a foglalkozásokon kötelező megjelenni. 

 A sajátos nevelési igényű vizsgázó kérelmére, fogyatékossága miatt a 

vizsgabizottság döntése alapján a vizsgafeladat eltérő tevékenységgel 

(szóbeli helyett írásbeli, írásbeli vagy interaktív tevékenység helyett 

szóbeli) is teljesíthető. Az írásbeli beszámolón az iskola lehetővé teszi a 

tanulmányok során használt segédeszközök (számológép, számítógép, 

stb.) alkalmazását. 

 Az iskola a tanuló kérésére a vizsgákon biztosítja a hosszabb 

felkészülési időt. 

II.2 A vallásgyakorláshoz való jog 

A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését tiszteletben tartsák, és azt 

kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti 

másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson 

való részvétel a tanulók számára önkéntes. A hit- és vallásoktatáshoz az iskola a termet 

biztosítja, a foglalkozások vezetőjét a felekezetek bízzák meg. 

II.3 Távolmaradás, mulasztás, késés igazolására vonatkozó előírások. 
 
Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 
 

A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az 

intézményvezető vagy helyettese (távollétük esetén az osztályfőnöke) írásos engedélyével 

hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az 

intézményvezető adhat engedélyt. 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi 

és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe be kell jegyeztetni. Orvosi igazolás csak szülői 

aláírással fogadható el. 
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Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb 

távolmaradás esetén 1 alkalommal, maximum 1 hét időintervallumra az intézményvezető, 

távolléte esetén helyettese adhat. 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. 

A mulasztás igazolható: 

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

 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta (ellenőrzőben, orvosi igazolással),  

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

eleget tenni.  

 előzetes engedély hiányában – megfelelő indok fennállása esetén a hiányzást az 

intézmény vezetője vagy annak helyettese igazolhatják. 

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

tanítási napon. 

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

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

írásbeli büntetést von maga után. 

A tanuló által vállalt szakköri órákról, tanulószobáról, napköziből, fejlesztő foglalkozásról 

való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló, bejegyzése a napló 

„feljegyzések” rovatába történik. 

 

A hiányzások kezelése 
 
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni.  

A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, melyet az ellenőrzőbe kell 

bejegyezni. 

A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet az ellenőrzőben. Az 

engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az intézményvezető 

dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, 

addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait, valamint a hiányzás okát. Az 
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intézményvezető kizárólag rendkívül indokolt esetben engedélyez távolmaradást (pl. 

rendkívüli családi problémák, külföldi utazás, tanulmányi és sportversenyek). 

A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az 

igazolatlan órákat az osztályfőnök a ellenőrzőbe és az osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztott 

órák heti összesítését és igazolását az osztályfőnök végzi. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi 

felelőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó 

szabálysértési eljárást.  

A hiányzás első napján a tanuló vagy szülője köteles értesíteni az iskolát személyesen, vagy 

telefonon a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 

Ha a tanuló hiányzik, és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnök 

tájékozódik a hiányzás okáról. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, legkésőbb a hiányzást 

követő napon meg kell keresni a tanuló szülőjét (osztályfőnök). 

Tanköteles tanuló esetében:  

a) első igazolatlan óra után: napló adatai révén a szülő értesítése  

b) tizedik igazolatlan óra után: a gyámhatóság és gyermekjóléti szolgálat értesítése. 10 

igazolatlan kötelező tanórai hiányzás után az intézmény vezetőjének tájékoztatnia kell 

a családi pótlékban részesülő szülőt arról, hogy 50 óra igazolatlan kötelező tanórai 

mulasztás elérésekor milyen jogkövetkezményekre számíthat.  

c) a harmincadik igazolatlan óra után: szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti szolgálat 

értesítése  

d) az ötvenedik igazolatlan óra után: a gyámhatóság értesítése, valamint a Cst. 15. § (1) 

bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének kötelezettsége a családi 

pótlék szüneteltetésének kezdeményezése.  

Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a 

magatartásjegynek is tükröznie kell: 

 1 nap esetén osztályfőnöki figyelmeztetés, a magatartás jegy maximum 2-es lehet, 

 2 nap esetén osztályfőnöki intés, a magatartás jegy maximum 2-as lehet, 

 3 nap esetén igazgatói intés, a magatartás jegy maximum 2-es lehet, 

 4 nap esetén tantestületi megrovás, a magatartás jegy maximum 2-es lehet a hónap 

végén 
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Késés 
 

A 8 óra után érkező tanuló elkésőnek minősül. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell 

bemutatni.  

A késések ideje összeadódik, s amennyiben ez az idő eléri a 45 percet, a késés igazolt vagy 

igazolatlan órának minősül. A késés idejének hosszát az osztálynaplóban/elektronikus 

naplóban fel kell tüntetni. 

A késő tanuló az órái munkába rendzavarás nélkül kapcsolódik be. 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

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

A rendszeresen (legalább 3 alkalommal) késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

 

II.4 Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 
Intézményünk térítési díjat, tandíjat nem szed.  

A tanulók által előállított produktumokra vonatkozó rendelkezések A 2011. évi CXC. törvény 

a Nemzeti köznevelésről 46. § alapján, az oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként, a 

tanuló által előállított dolog, alkotás tulajdonjoga – eltérő megállapodás hiányában – az 

intézmény tulajdonába kerül abban az esetben, ha az előállításához szükséges anyagi és egyéb 

feltételeket az intézmény biztosította. Amennyiben az intézmény tulajdonába került - 

alkalomszerűen egyedileg elkészített - dolog értékesítésével, hasznosításával az intézmény 

bevételre tesz szert, a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A díjazás mértékéről a tanulóval, - 

kiskorú tanuló esetén a szülő egyetértésével - az intézmény vezetője állapodik meg. Értesíti a 

tanulót az értékesítés tényéről, a bevétel mértékéről, majd írásban köteles ajánlatot tenni a 

tanuló és az intézmény közötti megállapodásra vonatkozóan. A megállapodásnak tartalmaznia 

kell a díjazás mértékére vonatkozó kitételt is. További megállapodás hiányában a dolog, 

szellemi termék tulajdonjoga – kérésre - visszaszáll az alkotóra. A tanuló által előállított 

produktumok (rajz, pályázat, makett, stb.) a tanuló saját tulajdonát képezik. Szülő 

beleegyezésével felajánlható az iskolának. 

 

II.5 Ösztöndíj, szociális támogatás elvei 
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 Intézményünk szociális támogatást csak alapítványi kereteken belül tud biztosítani. 

 

III. A tanulók és a szülők tájékoztatása és 

véleménynyilvánítási rendje 

III.1 A tanulók és a szülők tájékoztatása 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális 

tudnivalókról 

Az intézmény vezetője és/vagy helyettese 

 tanévnyitón, 

 a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

 a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán, 

 az iskolarádióban, 

 honlapon keresztül folyamatosan tájékoztatja a tanulókat. 

Az osztályfőnök 

 az osztályfőnöki órákon, 

 a tanítók a megfelelő tanítási órákon folyamatosan tájékoztatja, 

A diákönkormányzatot segítő nevelő 

 a diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább havonta tájékoztatja a 

tanulókat. 

2. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról:  

Az intézmény a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart az éves munkatervben 

rögzített, a honlapon közzétett, az általános munkaidőn túli időpontokban (szülői értekezletek, 

fogadóórák), valamint rendszeres írásbeli tájékoztatást ad (a gyermekek ellenőrzőjében). Az 



 

 16

intézmény - munkatervében rögzítetten - tanévenként kettő szülői értekezletet és kettő 

tantestületi fogadóórát tart. 

 

a) Szülői értekezletek, családlátogatások 

 Az osztályok, csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet az 

osztályfőnökök tartják.  

 Családlátogatást szervez a leendő első és leendő ötödik osztályok osztályfőnöke. 

Családlátogatásokat szükség szerint pedagógusok is tartanak.  

 A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást. Az új közösségek szeptemberi szülői értekezletén bemutatják az 

osztályban (csoportban) oktató-nevelő pedagógusokat. 

 Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök, a 

szülői közösség elnöke, a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 

 Szülői értekezlet összehívásában a szülőt kezdeményezési jog illeti meg. Össze kell 

hívni a szülői értekezletet, ha ezt a szülők 50 %-a kéri. 

b) A szülői fogadóórák 

 Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást ad a 

gyermekekről. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök 

írásban is behívja az intézményi fogadóórára.  

 Amennyiben a gondviselő a munkatervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is 

találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell 

egyeztetni az érintett pedagógussal. A bejelentkezés és a fogadóóra időpontja között 3 

munkanapnál több idő nem telhet el. 

c) A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos 

bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló ellenőrzőjében feltüntetni. Az ellenőrzőben a 

pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel kell ellátni, (a szóbeli 

feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás napján). A rendszeres 

visszajelzés 

III.2 Véleménynyilvánítás rendje 

A tanulók „Panaszlapon” írhatják le esetleges sérelmeiket és juttathatják el –panaszládába 

elhelyezve- a DÖK felnőtt vezetőjéhez. A panaszlapot – az adott személyre való hivatkozással 

kell megírni. Az anonim panaszok kivizsgálásának szükségességéről az Egyeztető Bizottság 
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dönt. A DÖK felnőtt vezetője az összegyűjtött panaszok kivizsgálásának céljából havonta egy 

alkalommal kezdeményezheti a DÖK és a Nevelőtestület Egyeztető Bizottságának 

összehívását. 

A DÖK és a Nevelőtestület Egyeztető Bizottságának tagjai: 

 igazgató 

 DÖK felnőtt vezetője 

 DÖK diák képviselője 

Sérelem esetén a szülő a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola 

vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. Az osztályfőnök kivizsgálja a panaszt, illetve szükség esetén 

kezdeményezi az Egyeztető Bizottság összehívását. 

A technikai dolgozók, az intézmény alkalmazottai az igazgatóhoz fordulhatnak. Az igazgató 

kivizsgálja a panaszt, illetve szükség esetén kezdeményezi az Egyeztető Bizottság 

összehívását. 

Amennyiben az Egyeztető Bizottság jogsértést állapít meg, úgy az ügyet a tankerület 

vezetőjéhez továbbítja. 

Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) 

keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

Az SZMSZ-ben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulóit érintő kérdésekben 

kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (egy osztályt) érintő, de a 

többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat 

véleményét. 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, 

melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

A kérdés – érdemi válasz rendje 

A szülő és a tanuló saját személyét és tanulmányait érintő kérdéseit osztályfőnökéhez, 

szaktanáraihoz, illetve az intézmény vezetőihez intézheti írásban vagy szóban. 

A tanuló kérdéseit 
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- osztályfőnöki órán 

- tanítási órák közötti szünetekben 

- diákközgyűlésen teheti fel, illetve juttathatja el az érintettekhez. 

A megkérdezett, illetve intézkedésre jogosult személy 30 napon belül érdemi választ ad. Az 

írásbeli kérdésre írásban, a szóbeli kérdésre szóban kap választ. A kérdező írásban nyilatkozik 

a válasz elfogadásáról. 

Diákközgyűlés: 

 Az iskola tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyet 

évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen a tanulók 

diákképviselőt választanak. 

 Az évi rendes diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője 

kezdeményezi, a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint. 

 A diákközgyűlés küldöttközgyűlésként is megszervezhető. 

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző 

diákközgyűlés óta eltel időszak munkájáról, különös tekintettel a gyermeki jogok, a 

tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről. 

 A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a 

diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. 

IV. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt nyújt 

 kitartóan szorgalmas, 

 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát vég 

 iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vesz 

részt 

 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez. 
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A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 oklevél. 

A dicséretek formái: 

Szaktanári dicséret:  

Odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért 

versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő 

tanulmányi munkáért, szakköri, stb. munkáért. 

Osztályfőnöki dicséret:  

Odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható iskolai tanulmányi, sport, kulturális versenyeken 

elért eredményekért. 

Intézményvezetői dicséret:  

Iskolán kívüli versenyeken elért eredményekért, minden olyan esetben, amikor a tanuló 

kiemelkedő teljesítményt nyújt. 

Nevelőtestületi dicséret:  

A nevelőtestület szavazata alapján 8. osztály tanév végén adható több tantárgyból 

huzamosabb ideig kiemelkedő teljesítményért és példamutató magatartásért. 

Tanév végén jutalomban részesíthetők az egész tanévben példamutató magatartást tanúsító és 

kiemelkedő tanulmányi és/vagy aktív közösségi munkát végző tanulók. 

V. Fegyelmi intézkedések elvei és formái 

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

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

Fegyelmező intézkedés: 

 Szóbeli figyelmeztetés 

 Írásbeli figyelmeztetés: 

Szaktanári figyelmeztetés:  
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Ha a tanuló szándékosan zavarja a tanóra rendjét, nem vesz részt a munkában, társaival 

agresszív, csúnyán beszél, mások testi épségét, biztonságát veszélyezteti, a szaktanárral 

szemben tiszteletlen viselkedést tanúsít, rendszeresen elkésik a tanóráról, órai felszerelése, 

házi feladata rendszeresen hiányzik, az órán mobiltelefont, illetve olyan eszközöket használ, 

amelyeket tilos az iskolába behozni. 

Osztályfőnöki figyelmeztetés:  

Odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek alapján, csúnya beszédért, a közösség 

munkájának zavarásáért, az osztályközösség bomlasztásáért, de adható egyszeri vétségért, 

figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. 

Osztályfőnöki intés, megrovás: 

Az osztályfőnök adhatja koordináló funkciójának következtében az osztályban történő 

bármely házirend elleni vétség, vagy sorozatos rendbontó magatartás esetén 

Intézményvezetői figyelmeztetés. 

Az igazgató adhatja igen súlyos vétség, vagy a házirend sorozatos, súlyos megsértése esetén 

Intézményvezetői intés: 

Szándékos rongálás, kirívó magatartásbeli problémák, nevelőkkel szembeni tiszteletlen 

magatartás esetén.  

Intézményvezetői megrovás: 

Társaira nézve veszélyes magatartás, az iskolai közösség bomlasztása, iskolán belüli lopás 

esetén. 

Az iskolai elmarasztalások kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől a vétség 

súlyától függően el lehet térni. 

Az elmarasztalást írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Tantestületi megrovás 

A tantestületnek az osztályba tanító tagjai közös megegyezéssel adhatják a tanuló súlyos, több 

tantóra esetében tapasztalt rendbontó magatartása, ill. a tankötelezettség súlyos megsértése 

esetén 

Átirányítás, vagy kizárás az iskolából 

Olyan esetekben alkalmazható, ha a tanuló deviáns magatartása az iskola rendszabályaival és 

az osztályközösséggel szemben nem változik a fegyelmező intézkedések sorozatos 
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alkalmazása ellenére sem. Alkalmazása esetén az SZMSZ-ben szabályozott fegyelmi eljárás 

szabályait kell alkalmazni, az érvényben lévő jogszabályok figyelembevételével. 

 

 Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 A Házirend előírásait megszegi 

 Tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti 

 Igazolatlanul mulaszt 

 Bármilyen módon árt az iskola hírnevének 

 Egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala és fogyasztása 

 Szándékos károkozás 

 Agresszió, bántalmazás 

 Az iskolai alkalmazottak és iskolatársak emberi méltóságának megsértése 

 Ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek 

Fegyelmi büntetések 

a) megrovás, 

b) szigorú megrovás, 

c) áthelyezés az évfolyam másik osztályába, 

d) áthelyezés másik, azonos típusú iskolába, 

e) eltiltás a tanév folytatásától, 

f) kizárás az iskolából. 

Tanköteles tanulóval szemben az e)-f) pontokban meghatározott fegyelmi büntetés csak 

rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új 

iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a 

szülő kezdeményezésére 15 napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül 

köteles másik iskolát kijelölni számára. 
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A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a 

tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott, s a tankerület igazgatójával 

egyeztetett. 

A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó cselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, elbírálásának elvei és intézkedései  

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes 

cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés 

szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a 

nevelési, oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a 

tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés 

büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági (mentők ill. családsegítő) 

bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás 

hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg 

kell indítani. Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes 

magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe 

bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója három fős 

bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, 

hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal 

történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett 

cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. Az elbíráláskor 

figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség 

vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának 

feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen 

mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a 

helyi szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló 

cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló 

elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 
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VI. Elektronikus napló 

2015 szeptemberétől digitális naplót használunk. Az erre vonatkozó szabályokat az intézmény 

SZMSZ-e tartalmazza. 

Az elektronikus napló használatának célja, hogy a szülői modul alkalmazásával megteremtsük 

a feltételét annak, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a családok gyermekük 

iskolai előmeneteléről. Használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint 

egy azon futtatható böngésző program szükséges. Az oldalra való bejelentkezéshez szükséges 

belépési kódot a szülő szeptember 30-ig kapja meg. 

Az intézményben a könyvtár nyitvatartási idejében van lehetőség az elektronikus naplóba való 

belépésre. 

A szülők a tanulók előmeneteléről, személyével kapcsolatos kérdésekről, iskolai 

rendezvényekről az elektronikus napló / tájékoztató füzet vagy ellenőrző útján értesülnek. A 

tájékoztató füzet és az ellenőrző hivatalos irat. Az elektronikus naplóba / ellenőrzőbe, 

tájékoztató füzetbe minden osztálytanító és szaktanár rendszeresen beírja, beírattatja a 

jegyeket, szöveges értékeléseket és azokat aláírja. Az érdemjegyeken túl, a fontos 

információk és magatartással kapcsolatos bejegyzések is beírásra kerülnek. A tanuló köteles a 

tájékoztató füzetet, ellenőrzőt minden nap magánál tartani, tanári kérésre átadni továbbá 

szüleinek ezt megmutatni, aláíratni. Az osztályfőnök kötelessége a szülői tájékozódás 

tényének (szülői aláírás) visszaellenőrzése. A tanuló köteles a tájékoztató füzet, illetve az 

ellenőrző elvesztése esetén az osztályfőnököt haladéktalanul tájékoztatni. A második illetve 

további ellenőrzők kiadása térítésköteles, mely a mindenkori nyomdai árnak megfelelő. Az új 

ellenőrző nyitó oldalán az osztályfőnök bejegyzi a kiadás dátumát, melyet aláírásával hitelesít, 

valamint az összes addig az elektronikus naplóba bejegyzett érdemjegyet, szöveges értékelést 

és beírást. 

  

VII. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak, ha: 

 Felmentett a tanórai foglalkozásokon való részvétel magántanulói státusza miatt. 
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 A hiányzás mértéke miatt nem osztályozható és a nevelőtestület – az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján – engedélyezi az osztályozó vizsga letételét. 

 Engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

A tanuló az osztályozó vizsga engedélyének megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha 

osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni 

tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az 

iskola igazgatója a bejelentést követő nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, 

amely az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv 

elvárható követelményei szerint, a szaktanár határozza meg.   Azokat és a vizsga időpontját 

írásban átadja a szülőnek az osztályozó vizsga előtt legalább 30 nappal. Formái: személyes 

találkozás alkalmával vagy ajánlott küldeményben. A köznevelési törvény 55§ (1) szerint az 

igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ebben az esetben a 

tanuló mentesül a készségtárgyak követelményeinek teljesítése alól is. 

A tanuló szülője a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy amennyiben 

gyermekét javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az 

iskola a kérelmet 8 napon belül továbbítja a kormányhivatalnak. 

Amennyiben a vizsgázó az osztályozó vizsgán igazolatlanul nem jelent meg, vagy nem 

teljesítette a tantárgyi elvárható követelményeket, az adott évfolyamot ismételni köteles. 

Egy tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem 

haladhatja meg a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át. Amennyiben 

meghaladja, a tanuló tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, 

hogy osztályozóvizsgát tegyen. Nem tehet osztályozó vizsgát, ha az igazolatlan órák száma 

meghaladja az igazolt órák számát. Ebben az esetben a tanuló tanulmányait évismétléssel 

folytathatja. 
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VIII. Tankönyvellátás szabályai 

A tankönyvtámogatás elvét a mindenkori jogszabálynak megfelelően érvényesítjük. 

Az ingyenes tankönyvellátás rendje (ellátás, hozzájutás, kártérítés, stb.) az iskolakönyvtár 

SZMSZ-ben szabályozva van, mely az intézmény Szervezeti és működési szabályzatának 

függeléke. 

IX. Az iskola munkarendje 

Az iskola éves munkarendjét a nevelőtestület és a diákönkormányzat határozza meg az 

iskolavezetés javaslata alapján. 

IX.1 Nyitva tartás és gyülekezés 
Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon reggel 7 órától 17 óráig, de 

legkésőbb 19:30 óráig tartanak nyitva. Ügyeletet 7:30-tól biztosítunk. 

Kivételt képeznek az engedéllyel szervezett foglalkozások, amelyek rendjéért, a tanulók 

felügyeletéért a foglalkozást tartó pedagógusok felelősek. A szokásos nyitva tartási rendtől 

való eltérésre az intézményvezető és helyettese adhatnak engedélyt eseti kérelmek alapján, 

melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni. 

Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az igazgató által 

engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódik. 

Tanítási szünetekben a szorgalmi és adminisztratív munka befejezésével, és a 

szabadságolások megkezdésével igazgatói utasítás szerint tartanak ügyeletet. 

IX.2 Tanítás  

A tanítás reggel 800 órakor kezdődik. A tanítási órák hossza 45 perc. A tanuló köteles minden 

tanítási napon - 15 perccel az 1. tanítási órája előtt - megjelenni az iskolában. 

A tanórák számát az érvényben lévő óraterv határozza meg, mely a Helyi Tanterv része. Az 

óraközi szünetek hosszúsága minden tanév elején felülvizsgálandó. 

IX.3 Csengetési rend  

1. tanóra:    8 : 00  - 8 : 45   
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Szünet: 20 perc /tízórai/ 

2. tanóra:    9 : 05  - 9 : 50 

Szünet: 10 perc 

3. tanóra:   10 :   - 10 : 45 

Szünet: 15 perc  

4. tanóra:   11 : 00  - 11 : 45   

Szünet: 15 perc 

5. tanóra:   12 : 00  - 12 : 45 

Szünet: 10 perc  

6. tanóra:   12 :55  - 13 : 40   

Szünet: 20 perc /ebéd/ 

7. tanóra:  14:00  14:45 

Az iskola területét tanítási időben indokolt esetben is csak írásos engedéllyel hagyhatja el a 

tanuló. Tanítási órára bemenni vagy onnan valakit kihívni csak az intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes és az osztályfőnök engedélyével lehet. 

IX.4 Tanítási órák rendje 

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy:  

 az ülésrend szerint foglalja el helyét a tanteremben, 

 előkészítse ellenőrző füzetét, és a szükséges tanfelszereléseit, 

 a tanterembe lépő felnőttet köszönéssel üdvözölje, 

 figyeljen és teljesítse feladatait, 

 kézemeléssel jelezze szólási szándékát, 

 a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. 

IX.5 Óraközi szünetek 
A tanuló iskolába érkezésekor, szünetekben jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén pedig 

az aulában tartózkodik. Köteles óvni a falak, oszlopok, a lépcső, a korlát tisztaságát. 
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A folyosón elhelyezett szekrényeket a tanítási év első napján vehetik birtokukba a tanulók. A 

tanuló köteles szekrénye állapotát megóvni. A tanuló által okozott kárért a szülő, illetve a 

gondviselő anyagi felelősséggel tartozik az okozott kár mértékének megfelelően. 

Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani. 

Az első óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor kerül sor a tízórai szervezett elfogyasztására 

tanári vagy pedagógiai asszisztens felügyelet mellett. Az étkezőbe csak közösen, nevelői vagy 

pedagógiai asszisztensi kísérettel mehetnek át a tanulók. 

A tanuló a szüneteket a folyosón, az aulában vagy az udvaron töltheti az ügyeletes tanár 

felügyeletével. 

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

A tornateremben, a tantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében vagy 

engedélyével tartózkodhatnak a tanulók. 

A folyosókon, az aulában és az udvaron a diákok kerüljék a lármázást, a trágár beszédet, a 

szemetelést, minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget vagy rongálást okozhat. 

A diák egészsége védelmében az óraközi szünetek időtartama alatt – az időjárás 

függvényében – a friss levegőn, az udvaron tartózkodjon! 

Tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, mellékhelyiségek tisztaságára! 

IX.6 Az iskola elhagyása 

A tanulók versenyeken való részvétele (tanítási idő alatt vagy azokon túl) az intézményvezető 

engedélyével, pedagógus kíséretével, a szülő előzetes tájékoztatásával történik. 

A középiskolai nyílt napokon való részvétel (tanítási idő alatt) a szülő és az osztályfőnök 

engedélyével lehetséges. Nyílt nap látogatására 1-3 napot vehetnek igénybe. A szülő a 

gyermek részvételét előzetesen írásban köteles jelezni az üzenő füzetben vagy az ellenőrző 

könyvben. 

IX.7 Ügyintézés 

A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy a tanári szobában szünetben, félfogadási 

időben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem 

mehetnek. 

Rendkívüli esetben az intézményvezetőt azonnal megkereshetik. 
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Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, őket a 

látogató érkezéséről az ügyeletes nevelő értesíti. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben 

hívható tanuló. 

X. Tanórai és egyéb foglakozások rendje 

X.1 A tanulók kötelességei 
A tanulók kötelességeit a Köznevelési Törvény szabályozza. 

Minden tanuló az iskolaközösség tagja. Ebből fakadóan kötelessége, hogy: 

 Azonosuljon az iskola, osztály célkitűzéseivel, tetteivel segítse azok megvalósulását. 

 Választott tisztségét, megbízásait, feladatait lelkiismeretesen teljesítse. 

 A tanítási órákra felkészülten jelenjen meg. 

 A tanítási órákra köteles elhozni, a tanuláshoz szükséges taneszközöket. 

 Mulasztásait a következő órára pótolni kell. Hosszabb hiányzás esetén a tanár által 

megadott időpontig kell pótolni lemaradását. 

 Egyénileg felelős a tantermek, folyosók, tornaterem, az iskolaudvar és az iskola 

környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a közös és a személyi tulajdon 

megőrzéséért, védelméért. 

 Teljesítse tanulmányi kötelezettségét rendszeres munkával, fegyelmezett 

magatartással, képességeinek megfelelően. 

 Tartsa tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait. 

 Tartsa tiszteletben nemzeti jelképeinket. 

 Aktívan és pontosan vegyen részt a szükséges felszereléssel, alkalomhoz illő 

öltözékben: 

- a kötelező és a választott foglalkozásokon, 

- az intézmény ünnepélyein és közösségi rendezvényein, 

 Köteles betartani: 

- a házirendet, az intézményi szabályokat, 

- a tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások rendjét, 
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- az egészségvédő és a biztonságvédő ismereteket, 

- az eszközök, berendezések használati szabályait. 

- Óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát. 

- Életkorához igazodóan közreműködjön pedagógusi irányítással: 

- a közösségi élet feladatainak ellátásában, 

- környezete rendezetten tartásában, 

- a használt eszközök, helyszínek karbantartásában, 

- a tanórák, foglalkozások előkészítésében, lezárásában. 

 Haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, tevékenységet, 

balesetet. 

 Jogellenes mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése. Az ilyen 

cselekedet már első esetben is súlyos büntetéssel vagy fegyelmi eljárással büntethető. 

 Mobiltelefont és egyéb elektronikai eszközt, csak saját felelősségére hozhat. Ezeket az 

eszközöket érkezéskor az iskolatitkárságon elhelyezett dobozokban el kell helyeznie. 

Amennyiben ez nem történik meg, a telefont kikapcsolt állapotban át kell adnia 

annak a nevelőnek, aki erre felszólítja. Amennyiben ez a rendbontás ismételten 

előfordul, a pedagógus fegyelmező intézkedést kell, hogy foganatosítson. A telefon 

ez esetben a szülő számára kerül átadásra.  

Okostelefon szaktanári engedéllyel tanítási órán oktatási céllal használható, azonban 

erre a tanuló nem kötelezhető.  

A hetesek feladatai  

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Óra végén a tábla letörlése. 

 Az utolsó óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el, a székek felrakásával 

előkészítik a tantermet a takarításra. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 
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 A hetes kötelezettségének elmulasztása esetén, annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmezés módjáról. 

 A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, akkor jelenti 

ezt a titkárságon. 

 

X.2 A tanulók megjelenése, felszerelése 

A tanuló megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. 

Az iskola termeiben a váltócipő használata kötelező. 

Az ünnepélyeken: fehér ing vagy blúz, sötét szoknya vagy nadrág viselése kötelező!  

Testnevelési órákon csak az előírt tornafelszerelésben - fehér póló vagy trikó, sötét 

tornanadrág és tornacipő - lehet részt venni. 

A diák megjelenése legyen mértéktartó.  

Tilos az iskolában hivalkodó ékszerek, divatcikkek, hajviseletek, valamint az életkornak nem 

megfelelő öltözékek és kozmetikai szerek használata! 

Ellenőrző könyv, üzenő füzet 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely 

okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. Az ellenőrző 

füzet hivatalos irat, az ide történő bejegyzéseket másnap aláíratva kell bemutatni. Az iskola 

bármilyen írásos üzenetének láttamozása a szülő kötelessége. Az ellenőrző füzet elvesztését 

haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek. Az első elvesztése osztályfőnöki, a 

következő igazgatói felelősségre vonást von maga után.  

 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet 

beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles 

aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. 

Az üzenő füzet az ellenőrző füzet mellett, annak kiegészítéseként tájékoztatási célt szolgál. 

Az üzenő füzetben tájékoztatást nyújtunk az iskolai programokról, szünetekről, 

rendezvényekről, illetve kéréseket fogalmazunk meg a szülők felé. Az üzenő füzetben a szülő 

is tájékoztathatja a pedagógusokat és kéréseket fogalmazhat meg a nevelők és a vezetés felé. 
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X.3 Az ünnepélyek, megemlékezések, a hagyományápolás rendje 

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó 

hírnevének megőrzése az iskolaközösség minden tagjának feladata. A hagyományok 

ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, 

rendezvényekre vonatkozó időpontokat, valamint a szervezési felelősöket a nevelőtestület az 

éves munkatervben határozza meg. 

 

X.4 A tanuló értékelése  

A tanulókat az első évfolyamon és a második évfolyam félévekor szövegesen értékeljük, ettől 

kezdődően érdemjeggyel osztályozunk.  

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

A félévi és az év végi érdemjegyeket a tanító/szaktanár határozza meg. 

Magatartás, szorgalom jegyek 

A tanulók magatartását és szorgalmát az osztályfőnök minden hónapban köteles értékelni. A 

félévi és év végi osztályzatok az osztályozó értekezleten kerülnek megállapításra. A 

nevelőtestület az osztályfőnök javaslata alapján véleményezi a jegyeket, vita esetén az 

osztályzat szavazattöbbséggel kerül megállapításra. Szavazategyenlőség esetén az 

osztályfőnök dönt. 

A magatartás értékelésének elvei 

A tanulók magatartását iskolánkban, a céljainkban megfogalmazottak alapján a gyakorlati 

életben várható és teljesíthető magatartás alapján értékeljük. 

Példás az a tanuló: 

 Akinek magatartása, cselekedetei elismerést váltanak ki a társaikból, tanáraiból 

 Aki kerüli a durvaságot, szeretettel közelít társai felé 

 Aki tiszteli és elismeri mások értékét 

 Aki életkorának szintjén képes tudatosan értékelni a család, a szülőföld, a 

nemzetisége iránti elkötelezettségét 
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 Aki nyelvi fordulataiban kerüli a durva, trágár kifejezéseket 

 Aki jóindulattal segíti társait, aki tudásával, a közösségben elért helyzetével soha 

nem él vissza 

 Aki képes kulturáltan fellépni saját maga és szűkebb környezete érdekében 

 Aki szívesen vállal munkát osztálya, iskolája, közössége érdekében, aki öregbíti 

iskolája hírnevét 

 Aki ügyel környezete rendjére, tisztaságára 

 Aki szándékosan nem okoz kárt 

 Aki betartja az illemszabályokat és az iskola házirendjét 

Jó az a tanuló: 

 Akinek cselekedeteit a jóra vágyó hajlam irányítja, de időnként a körülmények 

hatására ettől eltér 

 Igyekszik elkerülni a durvaságot, ám a játék, a munka hevében ez nem mindig 

sikerül 

 Szereti társait, elismeri mások sikereit, eredményeit, de cselekedeteit, ítéleteit 

időnként az indulat vezérli 

 Tiszteli a felnőtteket, társait 

 Trágár, durva kifejezéseket nem használ 

 Feladatait becsülettel elvégzi, de közösségi munkára önként ritkán vállalkozik 

 Ügyel környezete rendjére 

 Ismeri és betartja az iskola házirendjét, az életkorának megfelelő illemszabályokat 

Változó magatartású az a tanuló: 

 Aki cselekedetei következményeit nem képes felmérni, így gyakran vét a házirend 

ellen, bár kellő motiváltsággal képes a viselkedés normáinak betartására 

 Játékban, közösségi munkájában gyakran durva 

 Társaival nem mindig van jó viszonyban, mert csínytevéseivel bosszantja őket, 

közeli barátaival viszont megértő, segítőkész 
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 Az órai munka során nem kellő figyelemmel dolgozik, időnként mással 

foglalkozik 

 Ha feladattal bízzák meg, azt elvégzi, ha nem is kellő figyelemmel 

 Környezete rendjéért semmit nem tesz 

 Sérelmeit időnként önbíráskodással torolja meg 

 A viselkedési szabályokat csupán úgy tudja betartani, ha gyakran figyelmeztetik rá 

Rossz magatartású az a tanuló, aki: 

 Nem tudja és nem is akarja betartani az iskolai házirendet és az illedelmes 

viselkedési szabályokat 

 Szereti, ha társai félnek tőle 

 Visszaél fizikai fölényével, különösen, ha nála gyengébbel kerül szembe 

 Gyakran bosszantja társait, tanárait 

 A tanórai munkát szándékosan zavarja, akadályozza 

 Nem becsüli közössége értékeit 

 Szándékosan rongálja környezetét 

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki: 

 Képességeihez mérten szorgalmas 

 A tanulási órákra rendszeresen, jól felkészül, s azokon aktívan közreműködik 

 Szívesen olvas szakirodalmat, s így szerzett plusztudását megosztja társaival 

 Aktív önműveléssel fejleszti tudását, műveli adottságait 

 Szívesen, aktívan vesz részt a tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli 

programokban, akár szervezőként is 

 Ha alkalma adódik, jól felkészülve, versenyeken öregbíti iskolája hírnevét 

 Jó eredmények elérésére törekszik (játékban, tanulásban, munkában) 
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Jó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 A képességeihez mérten általában szorgalmas 

 A tanórákra rendszeresen felkészül, s azokon aktívan részt vesz 

 Felszerelése általában hiánytalan 

 A házi feladatot rendszeresen elkészíti, esetleges mulasztásait pótolja 

 Szívesen olvas szakirodalmat, s érdeklődési körén belül aktív önművelődéssel 

fejleszti tudását 

 A tanulmányaihoz kapcsolódó, tanórán kívüli programokban szívesen részt vesz 

Változó a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 Nem teljesíti kötelességeit mindig képességei szerint 

 Munkájában, feladatvégzésében felületes 

 Felszerelése gyakran hiányos 

 Házi feladatát nem készíti el 

 Nem törődik az önművelésével 

Hanyag a szorgalma annak a tanulónak, aki: 

 Nem teljesíti kötelességét 

 Munkájában, feladatvégzésében felületes 

 Felszerelése hiányos, vagy egyáltalán nincs 

 Házi feladatot nem készít, órai munkája eredménytelen 

 Nem törődik az önművelésével 

A magatartás és szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek, ill. osztályzatok eléréséhez a 

felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte/megsértése szükséges. 

X.5 Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 
 

Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és 

feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. A nyitvatartási rendet a 

könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként. 
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Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy 

határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendjét az SZMSZ 3. függeléke tartalmazza 

X.6 Tanórán kívüli foglalkozások jelentkezési rendje 

A 16 óráig tartó foglalkozásokat alsó tagozaton napközi, felső tagozaton tanulószoba 

szervezésével biztosítjuk. A tanulóknak ezekről a foglalkozásokról lehetőségük van egyéb 

tanórán kívüli foglakozásokra eltávozni. A foglalkozások az intézmény tanulói számára a 

köznevelési törvény értelmében kötelezőek. 

A szülő kérésére az intézményvezető felmentheti a tanulót a napközis és a tanulószobai 

foglalkozások alól. A kérelmet a tankönyvek átvételekor, de legkésőbb az első tanítási napon 

szükséges benyújtani az osztályfőnöknek vagy az iskolatitkárnak, aki továbbítja az 

intézményvezető felé. 

Indokolt esetben a napközis foglalkozásról tanév közben is ki/be lehet iratkozni, de kizárólag 

írásban és az intézményvezető engedélyével. 

A napközis foglalkozások illetve a tanulószoba a délelőtti tanítási órák végeztével –a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva- kezdődnek, és délután 16 óráig tartanak. Szülői 

igény esetén a tanulók számára 17.00 óráig az iskolai könyvtárban felügyeletet biztosít. Az 

igényeket a tankönyvek átvételekor, de legkésőbb az első tanítási napon szükséges jelezni az 

osztályfőnöknek vagy az iskolatitkárnak, aki továbbítja az intézményvezető felé.  

Szakkörök jelentkezési rendje 

A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél 

több érdeklődőt várunk. A tanév tanórán kívüli foglalkozásait az intézmény az aktuális tanév 

szeptember 1-jén hirdeti meg. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően szeptember 15-ig 

választhatnak. A foglalkozásokra írásban az erre rendszeresített nyomtatványon kell 

jelentkezni a szülő, gondviselő aláírásával. A foglalkozások szeptember harmadik hetében 

indulnak, és a tanév utolsó előtti hetéig tartanak. Év közben kimaradni csak szülő írásos 

kérésére vagy a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. 

 Új szakkör indítása legalább 8 fő kezdeményezésére lehetséges, úgy hogy az aktuális tanév 

jóváhagyott órakerete nem léphető túl. Az új szakkör indításáról a szakmai munkaközösségek 

véleménye alapján az éves munkaterv elfogadásával a nevelőtestület dönt. 
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X.7 Az étkezések rendje 

Az iskola tanulói étkezését az önkormányzat által működtetett konyha biztosítja. Az ebédlő 

igénybevételére a tanév elején megállapított rend szerint van lehetőség. 

Az étkezések ideje csengetési rend szerint. 

A napközis tanulók felügyeletét a nevelőjük, a menzás tanulók felügyeletét pedig a feladatra 

beosztott pedagógus/pedagógiai asszisztens látja el. Étkezni csak kulturáltan és 

fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése 

után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt. 

X.8 Védő, óvó előírások 

Gyermek- és tanulóbalesetek megelőzésének feladatai, tanulóbaleset esetén alkalmazandó 

intézkedési rend 

I. Általános, valamennyi munkavállalóra kiterjedő baleset megelőzési és balesetvédelmi 
feladatok 

 Az iskola minden dolgozójának, alapvető feladata, hogy a tanulók részére az egészségük és 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a tanuló 

balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Minden dolgozónak meg kell ismerni, és be kell tartani az intézmény munkavédelmi 

szabályzatát, valamint tűzvédelmi utasítását és a tűzriadó tervének a rendelkezéseit, az abban 

foglaltakat köteles betartani, munkáját aszerint végezni. Ha a dolgozó a munkavégzése során 

balesetveszélyes eszközt vagy helyzetet észlel, értesíti az iskola jelenlévő vezetőjét, aki 

azonnal intézkedik. 

I/1 Intézményvezetői  balesetvédelmi és  baleset-megelőzései feladatok 

Az intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek 

megteremtéséért, a tanulóbaleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi 

vizsgálatának megszervezéséért.  

Az intézmény vezetője a Karcagi Tankerületi Központ fenntartó egyetértésével rendkívüli 

szünetet rendelhet el, ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más 

elháríthatatlan ok miatt az oktatási intézmény működtetése nem biztosítható, vagy az 

intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna. 

 Az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik különösen a tanulóbaleset megelőzésével 

kapcsolatos tevékenység irányítása. Az intézményvezető az egészséges és biztonságos 
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munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen 

ellenőrzi.  

A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe 

bevont dolgozókat az intézmény munkavédelmi szabályzata tartalmazza. A vezető feladata a 

veszélyforrás kivizsgálása, jelentése, karbantartó, illetve külső szakember bevonása a veszély 

elhárításába. Az iskolai balesetvédelmi helyzet értékelését, a megelőzés érdekében, az iskola 

vezető szervei rendszeresen napirendjükre tűzik, felülvizsgálják. 

I/2 Pedagógusok tanórai, és tanórán kívüli balesetvédelmi, baleset-megelőzései feladatai  

A pedagógusok a védő, óvó előírások figyelembevételével intézményvezetői engedéllyel 

vihetik be az iskolai foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket. Az 

iskolai oktatáshoz nem vehető igénybe és a tanórákra nem vihető be egyedileg készített, vagy 

saját tulajdonú elektronikus eszköz, gép. A pedagógus munkavégzéshez csak a munkáltató 

tulajdonát képező, vagy a munkáltató által bérelt szerszámokat, eszközöket használhatja. A 

munkaeszközök használata tekintetében mindenki köteles betartani az iskola munkavédelmi 

szabályzatában rögzítetteket. Minden pedagógusnak kötelessége, hogy a rábízott tanulók 

részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek 

elsajátításáról meggyőződjön, valamint, ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett vagy 

ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. A pedagógusok a tanórai és a 

tanórán kívüli foglalkozásokon kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a 

tanulókkal betartatni. 

Minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök tűz- és balesetvédelmi oktatást tart, amelyet 

köteles dokumentálni az elektronikus naplóban.  Ennek során az Iskola valamennyi 

osztályában  ismertetni kell:  

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

- a házirend balesetvédelmi előírásait, rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, 

bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket,  

- a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek 

megelőzésével kapcsolatban, iskolai eszközök, létesítmények használati rendjét.  

- mérgezés, fulladás veszélyeiről, az égési sérülésekről, az áramütésről, és az esések 

következményeiről. 
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Tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire az osztályfőnök a tanulók figyelmét 

kiemelten felhívja. 

Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók 

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és 

viselkedési formákat. Minden tantárgy esetében (kiemelten: fizika, kémia, biológia, technika 

és tervezés/technika, életvitel és gyakorlat, digitális kultúra/informatika, 

testnevelés/testnevelés és sport) a tantárgyak tanításánál a szaktanár/tanító az első tanítási 

órán balesetvédelmi oktatást tart, amelyet az elektronikus naplóban is dokumentál. A 

balesetvédelmi oktatásnak ki kell térnie a tanterem használati rendjére, a tanórákon a 

szaktárgyhoz kapcsolódóan használt eszközök biztonságos használatára, kötelező viselkedés 

szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény (pl. tűzriadó) bekövetkezésekor követendő 

magatartásra. Az oktatás megtörténtéről jelenléti ív készül, valamint a szülők is tájékoztatást 

kapnak az elektronikus naplóban a tűz- és balesetvédelmi oktatásról. A balesetvédelmi 

szempontból kiemelt tantárgyak oktatása során a balesetvédelmi rendelkezéseknek történő 

megfelelést (felszerelés, eszközök, berendezések, személyi feltételek) minden tanóra elején, 

az oktatás megkezdése előtt különös figyelemmel ellenőrizni szükséges és az oktatást csak 

biztonságos környezetben és eszközökkel lehet megkezdeni. 

Egy tanévben egy alkalommal tűzriadó próbát kell tartani, eredményét rögzíteni kell. A tanév 

folyamán történő osztály- vagy tanulmányi kirándulás alkalmával külön oktatást kell tartani 

az osztályfőnöknek/kirándulást vagy tábort vezető pedagógusnak az utazással és egyéb 

baleseti forrásokkal kapcsolatosan. Ezen tájékoztatóban felhívja a pedagógus a tanulók 

figyelmét az esetleges veszélyekre és elhárításuk módjára. 

I/3 Tanulói feladatok és kötelezettségek a balesetmegelőzés, balesetvédelem kapcsán  

A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és 

alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Minden tanuló kötelessége, hogy 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját 

magát, társait, az iskola alkalmazottjait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, 

illetve balesetet észlelt.  

A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott 

vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Az 

udvarra kivitt sporteszközöket, játékszereket (hinták, mászókák), a tornateremben, 
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tornaszobában található eszközöket, sportfelszereléseket csak tanári felügyelet mellett 

használhatják a tanulók. 

II. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok  

 II/1.  Azonnali intézkedések tanulóbaleset esetén 

Ha a tanulót az Iskolában baleset éri, a vele foglalkozást tartó tanár kötelessége a haladéktalan 

elsősegélynyújtás, a szükség szerinti további intézkedések megtétele, és az ügyeletes vezető 

mielőbbi tájékoztatása valamint a baleseti jegyzőkönyv felvétele, melyet az intézményvezető-

helyettesnek le kell adni, aki a baleseteket dokumentálja. A szülő tájékoztatása, értesítése, az 

esetlegesen szükségessé váló orvosi, mentő segítség kérése minden nevelő/dolgozó feladata. 

A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek/ nem pedagógus munkakörben dolgozó 

alkalmazottnak a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul 

meg kell tennie a következő intézkedéseket: 

- a baleset helyszínének biztonságossá tétele, vigyázva arra, hogy a baleset helyszínét ne 

változtassa meg; 

- a baleset súlyosságától függően a mentők, vagy az orvos értesítése; 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, 

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

- a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az intézményvezetőnek, 

- szülő értesítése indokolt esetben. 

E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlevő többi iskolai dolgozó is köteles 

részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel 

csak azt  az elsősegély nyújtási műveletet végezheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan 

abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor orvost kell hívnia, és a beavatkozással 

meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

II/2. Tanulóbalesetekhez kapcsolódó vizsgálati, eljárási, nyilvántartási, szabályozási 

kötelezettségek 

A tanulóbaleset veszélyének észlelésekor, annak elhárítása érdekében mindenki köteles az 

azonnali intézkedéseket megtenni. Ha erre nincs szükség, akkor is fel kell hívni a 

veszélyforrásra a munkavédelmi felelős figyelmét. Az iskolában történt mindenféle balesetet, 
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sérülést az intézményvezetőnek ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet 

kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat 

eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése 

érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. Az Iskola az intézményvezető 

irányításával kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és gyermekbaleseteket, teljesíti a 

jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségeket. A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon 

nyilván kell tartani. A tanulók az állam által finanszírozottan alanyi jogon rendelkeznek 

balesetbiztosítással. 

 A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki 

kell vizsgálni, ennek során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi és szervezési okokat. 

Ezeket a baleseteket az Iskola a minisztériumi elektronikus jegyzőkönyvvezető-rendszer 

segítségével tartja nyilván. Az iskolának igény esetén biztosítania kell a Szülői Szervezet 

részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Amennyiben az elektronikus jegyzőkönyvezés 

átmenetileg nem lehetséges, a balesetről az Iskola jegyzőkönyvet készít. Az Iskola a 

jegyzőkönyvet a Karcagi Tankerületi Központ fenntartó részére a kivizsgálás befejezésekor, 

de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig megküldi. A jegyzőkönyv egy 

példányát az Iskola a tanuló törvényes képviselője részére adja át, a jegyzőkönyv egy 

kinyomtatott példányát az Iskola megőrzi. Ha a vizsgálatot az adatszolgáltatási határidőben a 

sérült állapota vagy a baleset jellege miatt nem lehetséges elvégezni, ezen körülményt a 

jegyzőkönyvben indokolni szükséges. 

 Súlyosnak minősül a tanuló és gyermek baleset amennyiben: 

• a sérült halálát 

• valamely érzékszerv elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását 

• gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását 

• a gyermek, tanuló csonkulását 

• a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő torzulását, a tanuló agyi károsodását, 

bénulását 

okozza. 

  

A súlyos baleseteket az Iskola az intézményvezető által koordináltan a  Karcagi Tankerületi 

Központ fenntartó részére emailen, telefonon vagy személyesen eljárva azonnal bejelenti. 
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Súlyos baleset kivizsgálását az Iskola minden esetben legalább középfokú munkavédelmi 

szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával végzi. 

 Az Iskola a tanulóbalesetek kivizsgálása során a diákönkormányzat képviselője, valamint a 

munkavédelmi képviselő részére biztosítja a részvételt a kivizsgálási eljárásban. Az Iskola az 

intézményvezető irányításával valamennyi tanuló és gyermekbalesetet kivizsgálását követően 

megteszi a szükséges intézkedéseket a hasonló balesetek megelőzésére. 

 

X.9 Helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök használatának rendeje. 
Vagyonvédelem, kártérítés 

A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása 

minden tanulóra nézve kötelező. 

A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a 

szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg 

felelős. 

 A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési 

tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

 Vétkes károkozás esetén a kár mértékétől függően a kártérítés mellett fegyelmi 

büntetés indul. 

 A károkozásról a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár 

megtérítésére.  

 A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 

 A folyosón elhelyezett –személyes tárgyak, ruhaneműk tárolását szolgáló- 

szekrényeket a tanulók a tanítási év első napján vehetik birtokukba. A tanuló köteles 

szekrénye állagát megóvni. A tanuló által okozott kárért a szülő, illetve a gondviselő 

anyagi felelősséggel tartozik az okozott kár mértékének megfelelően. 

 Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 

 A tantermekben elhelyezett oktatástechnikai eszközöket kizárólag a pedagógus és az 

általa megbízott személy használhatja. 

 Tanításhoz nem tartozó felszerelést nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre 

valamelyik tanár külön engedélyt nem ad.  
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 Az iskola területére ön- és közveszélyes tárgyakat tilos behozni, birtokolni, használni. 

 Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében nem szabad bevinni, a tanítás 

megkezdése előtt az osztályfőnöknek le kell adni. 

 Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

 Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 

 A talált tárgyakat, pénzösszegeket a titkárságon vagy az osztályfőnöknél kell leadni. 

 A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik. 

 Bombariadó miatti tanítás elmaradás tanévhosszabbítást von maga után. 

 A hozzátartozók a tanulókat reggel az épület bejáratáig kísérhetik. Az alsó tagozatos 

tanulókat délután az aulában várhatják. 

Az informatika terem rendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A tornaterem és tornaszoba rendjét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

Az öltöző rendjét az 3. sz. melléklet tartalmazza. 

XI. Tantárgyválasztás rendje 

A tanulók joga, hogy válasszanak a választható tantárgyak, foglalkozások közül. Ezt a jogukat 

a Pedagógiai Program részét képező helyi tanterv által felkínált keretek között gyakorolják A 

tanulók és a szülők a fent említett dokumentumokból és az osztályfőnökök tájékoztatása során 

ismerhetik meg a következő tanévben választható tantárgyakat, foglalkozásokat, valamint azt, 

hogy azokat előreláthatóan melyik pedagógus fogja vezetni. 

 

A helyi tanterv határozza meg, hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken egy 

adott osztály valamennyi tanulója köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező 

tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően 

választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban részt kell vennie. 
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Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig, 

vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon 

részt venni. A tanulót, kiskorú szülőjét írásban tájékoztatni kell. 

A választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb 

évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.  

 

Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az iskolába történő 

beiratkozás a választott tanítási órákon való részvétel vállalását is jelenti. 

 

A részvétellel kapcsolatos igényeket május 20-áig fel kell mérni az iskola által biztosított 

űrlap kitöltésével:  

 milyen választható tanítási órán, továbbá 

 melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy kötelező etika órán kíván-e 

részt venni a tanuló. 

 

A tanulónak, vagy kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a 

következő tanítási évben már nem kíván részt venni a választott tanítási órán, továbbá ha 

jelentkezni kíván választott tanítási órára. 

Intézményünkben az alábbi választható tantárgyakat ajánljuk fel az 5. évfolyamba lépő 

tanulóknak a kerettantervi ajánlásokat figyelembe véve:  

 emelt matematika heti 2 óra 

 tánc és mozgás heti 2 óra 

 természettudományos gyakorlatok heti + informatika heti 1-1 óra 

A választható tantárgyak esetében csoportbontásra kerülhet sor az alábbi elvek szerint 

o egy csoportban a tanulók számának el kell érnie a minimum 7 főt, kivéve ha a 

összevont osztály esetében az egyik évfolyam tanulói nem érik el ezt a 

létszámot 

o egy osztályt maximum 2 csoportra bontunk. 
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XII. A házirend módosításának szabályai 

Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha  

a. jogszabályi változások következnek be; 

b. az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, szülői közösség, 

iskolaszék együttesen igényt tartanak erre; 

c. A felülvizsgálatot a kérelem beérkezését követő 30 napon belül be kell 

fejezni, s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 

 

Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az iskolai 

diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértését. 

 

XII. Záró rendelkezések 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola titkárságán, 

 az nevelői szoba faliújságán, 

 az osztályfőnököknél, 

 az aula faliújságán, 

 a technikai dolgozók szobájában, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőknél, 

 az iskola szülői szervezetének (közösségének) vezetőjénél. 

Elektronikus formában: 

 az iskola igazgatójánál, igazgatóhelyettesénél,  

 az iskolatitkárnál, 

 az iskolai könyvtárban, 

 az iskola honlapján. 
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A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, a 

házirend változása esetén a hatályba lépést követően azonnal, minden tanuló kézhez kapja. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatni kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán, 

 a szülőket szülői értekezleten. 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnöktől, a nevelők fogadóóráján vagy előre 

egyeztetett időpontban. 

A házirendet minden érdeklődő rendelkezésére bocsátja az iskola könyvtárosa a könyvtár 

nyitvatartási idejében. 



A Hazirendet a nevelőtestiilet 2021. május 3-án elfogadta.

A Hrieirend hatályba lépesének időpontja: 2a21. szeptember 1.

zaT. május 3-őna sziilői közrisség képviselőivel tatott online megbeszélésen a }J.áztend

ismertetésre került. Az órintettek véleményezési jogukka1 élve a dokumentumban

megfogalmazottakkal egyetértettek.

XIV. Jóváhagyásio egyetéúésio véleményez ési zár adék

.augx1-*.kJ
aláíras

2a2l. május 3-én az iskolai dirákönkormanyzat képviselőivel tartott online megbeszélésen a

Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumenfumban

megfogalmazottakkal egyeértettek.

Ú^{*:=
alátrás

intézményvezető
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XV. Mellékletek 

1. sz. melléklet  

Informatika szaktanterem használati rendje 
 

1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem 

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a gépterem rendjéért felelős személy és 

az iskola igazgatója engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem 

kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak 

felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a 

kijelölt személy a felelős. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

kijelölt személy a felelős. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő 

beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki 

állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet 

azonnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak. 

9. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell 

elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a 

szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. 

Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem 

elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 
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10. Tilos: 

 a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs 

rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit 

megváltoztatni, 

 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz 

hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi 

rendszert feltörni. 

11. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt. 
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2.sz. melléklet 

 

A tornaterem és tornaszoba rendje 
A tornaterembe és a szertárba csak tanári engedéllyel szabad belépni.  

Ételt, italt a tornaterembe vinni nem szabad.  

Sportszert csak tanári engedéllyel szabad kivenni és mindig a helyére kell visszatenni. A 

berendezésben, illetve sportszerekben okozott kárt meg kell téríteni (adott tanulónak vagy 

tanulócsoportnak). 

Az öltöző rendjére, tisztaságára ügyelni kell, melyért mindig az adott tanulócsoport felelős. 

Jelezni kell, ha bármilyen rendellenesség tapasztalható.  

A testnevelés órákra mindig kell váltócipő, váltóruha! 

A testnevelési órák alól teljes felmentést csak orvosi igazolás bemutatására lehet adni. 

Betegség, sérülés esetén kötelező az orvosi igazolás.  

Szülői kérésre felmentés csak 1-1 alkalommal fogadható el. 

A felmentett tanulók is használjanak váltócipőt, és azon a helyen tartózkodjanak, melyet a 

tanár kijelöl számukra. Kísérjék figyelemmel az órai foglalkozást. 

Testnevelés órán mindenféle ékszer viselése tilos, az öltözőben hagyott értéktárgyakért 

felelősséget nem vállalunk.  

A balesetek megelőzése érdekében tilos a rágózás, a szerek nem rendeltetésszerű használata. 

A testnevelés órákról elkésni nem lehet, hiszen a bemelegítés az óra első 5-10 percében 

történik, ami a sportsérülések elkerülésében fontos.  

Amennyiben baleset történt, a testnevelőnek vagy szakvezetőnek baleseti jegyzőkönyvet kell 

felvennie és az igazgatói irodában jelentenie kell az esetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 50

3. sz. melléklet 

Az öltöző rendje 
 

a. Az öltözőben csak a testnevelési óra előtti, illetve utáni szünetben szabad 

tartózkodni.  

b. Az öltözőt a tanár vagy az arra kijelölt felelős nyithatja, zárhatja.  

c. A tisztaságra vigyázni kell.  

d. Az öltöző rendjét mindig az órát tartó tanár felügyeli, akinek a rend 

fenntartására való utasításait végre kell hajtani.  

e. Az öltözőben hagyott értékekért az iskola felelősséget nem vállal.  

f. Az óra előtt a tanárt az öltöző előtti folyosón várják a tanulók.  

g. Ha egy szünetben több osztály használja az öltözőt, a padokat meg kell osztani a 

tanulók között.  
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4. sz. melléklet 

Egyes tantárgyak oktatására vonatkozó kiemelt balesetvédelmi magatartási 
szabályok 
 

1. Testnevelés órán, udvaron, tornateremben,  

 Tornaterembe és a hozzá tartozó szertárba csak felnőtt kíséretében léphetnek be a tanulók. 

Megfelelő felügyelet nélkül tanulók a tornateremben nem tartózkodhatnak. A Tornateremben 

megfelelő tapadást biztosító talpú, zárt cipő használata kötelező.  Karóra, nyaklánc, gyűrű, 

karkötő, egyéb saját vagy más testi épségét veszélyeztető ékszer és kiegészítő használata a 

testnevelés órán nem engedélyezett. A tanulók hosszú hajukat kötelesek testnevelés óra előtt 

összefogni.  Tornaszereket, az órán használt eszközöket a tanuló csak felügyelet mellett, a 

tanár utasításainak megfelelően használhat. A testnevelés oktatáshoz nem vehető igénybe és a 

tanórákra nem vihető be egyedileg készített, vagy saját tulajdonú tornaeszköz. A pedagógus 

munkavégzéshez csak a munkáltató tulajdonát képező, vagy a munkáltató által bérelt 

szerszámokat, eszközöket használhatja. A testnevelés órán használt eszközöket igénybevétel 

előtt a pedagógus ellenőrzi. Tanórán csak ép eszközöket lehet használni, sérült eszköz nem 

használható. Amennyiben a tanuló az eszköz sérülését észleli, azonnal jeleznie kell az órát 

tartó pedagógusnak, aki a meghibásodásról az intézményvezetőt tájékoztatja. Az 

intézményvezető gondoskodik a meghibásodott vagy sérült eszköz javításáról. Udvaron, 

sportpályán, tornateremben ugrásokat (magasugrás, távolugrás, szekrényugrás stb.) csak 

kijelölt, megfelelően előkészített helyen szabad végezni. Dobások is a megfelelő 

körültekintéssel, tanári irányítással végezhetők. Futásnál egymást szabálytalanul akadályozni 

nem szabad. Labdajátékok esetében is a tanári útmutatás szerint kell eljárni. 

 

2. Fizika  

A tanulók fizika órákon baleset okozására- nem megfelelő használat esetén- alkalmas 

eszközöket, anyagokat csak felügyelet mellett kezelhetnek.  A fizika oktatáshoz nem vehető 

igénybe és a tanórákra nem vihető be egyedileg készített, vagy saját tulajdonú elektronikus 

eszköz, gép. A pedagógus munkavégzéshez csak a munkáltató tulajdonát képező, vagy a 

munkáltató által bérelt szerszámokat, eszközöket használhatja. A fizika órán használt 

eszközöket, szemléltető eszközöket igénybevétel előtt a pedagógusnak ellenőriznie kell. Csak 

ép eszközöket lehet használni az órán, sérült eszköz nem használható. Amennyiben a tanuló 
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az eszköz sérülését észleli, azonnal jeleznie kell az órát tartó pedagógusnak, aki a 

meghibásodásról az intézményvezetőt tájékoztatja. Az intézményvezető, gondoskodik a 

meghibásodott vagy sérült eszköz javításáról. Javítást sem pedagógus, sem tanuló nem 

végezhet. 

 

3. Biológia 

A biológia oktatáshoz nem vehető igénybe és a tanórákra nem vihető be egyedileg készített, 

vagy saját tulajdonú munkaeszköz,szerszám, szemléltető eszköz. A pedagógus 

munkavégzéshez csak a munkáltató tulajdonát képező, vagy a munkáltató által bérelt 

szerszámokat, eszközöket használhatja. A tanulók baleset okozására- nem megfelelő használat 

esetén- alkalmas eszközöket, anyagokat csak felügyelet mellett kezelhetnek. A biológia órán 

használt eszközöket, szemléltető eszközöket igénybevétel előtt a pedagógusnak ellenőriznie 

kell. Csak ép eszközöket lehet használni az órán, sérült eszköz nem használható. Elektronikus 

mikroszkóp csak pedagógus jelenlétében, útmutatása mellett használható. Szemléltető 

eszközökhöz (pl.: kitömött állatok, csontváz) a tanár engedélye nélkül a tanulóknak 

hozzányúlni nem lehet. 

 

4. Kémia 

 Kémiai kísérletezés során megfelelő védőöltözék (tiszta köpeny) használata kötelező. A  

tanulók csak felügyelet mellett, a pedagógus útmutatása szerint végezhetnek tanulói kísérletet. 

Tanulói kísérletek megkezdése előtt a kísérletek baleseti veszélyeire fel kell hívni a tanulók 

figyelmét. 

Pedagógus tanulóktól megfelelő távolságban végezhet kísérleteket. Veszélyes vegyszerekkel 

tanuló nem dolgozhat. A végrehajtandó feladattal kapcsolatos balesetvédelmi 

óvórendszabályokkal is mindenkinek tisztában kell lennie és ismerni kell a feladatban 

szereplő vegyszerek legfontosabb tulajdonságait.  

A kémiai kísérleteket úgy kell elvégezni, hogy a laboratóriumban tartózkodók testi épségét 

vagy azok munkájának sikerét a kísérlet ne veszélyeztesse. A kísérletet a kijelölt helyen kell 

végezni. 

A tantermet, munkaasztalt illetve a munkafolyamatot (melegítés, desztilláció, keverés, 

bekapcsolt elektromos készülék, stb.) elhagyni csak a pedagógus engedélyével szabad. A 

kísérletezés helyét a feladat elvégzése közben mindvégig rendben és tisztán kell tartani. A 

kémia oktatáshoz nem vehető igénybe és a tanórákra nem vihető be egyedileg készített, vagy 

saját tulajdonú eszköz, anyag. A pedagógus munkavégzéshez csak a munkáltató tulajdonát 
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képező, vagy a munkáltató által bérelt szerszámokat, eszközöket használhatja. Vegyszeres 

üveget használat után haladéktalanul vissza kell tenni a helyére. Munka után a használt 

edényeket azonnal meg kell tisztítani, a munkavégzés helyén rendet kell rakni A 

laboratóriumi szekrényekben csak tiszta eszközök tárolhatók. A felhasználásra kerülő 

anyagok lejáratát ellenőrizni kell. 

 

5. Technika, életvitel és gyakorlat/technika és tervezés  

A tanuló legfontosabb kötelessége, hogy saját és tanulótársai testi épségének megóvása 

érdekében az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat elsajátítsa és 

azokat munkája során be is tartsa. A tanuló csak olyan tevékenységet folytathat, amelyhez a 

szükséges munkavédelmi ismeretekkel rendelkezik (munkavédelmi oktatás során az 

ismereteket megszerezte).  

 

A tanuló a technikaoktatással össze nem függő munkát a teremben nem végezhet. Ha a 

körülmények a teremben tartózkodók életét, testi épségét veszélyeztetik, a tanulók azonnal 

kötelesek jelenteni ezt tanáruknak és a veszély elhárításáig a tanulók a munkát nem 

folytathatják. Tilos minden olyan magatartás, tevékenység, amely az egészséges és 

biztonságos munkavégzést akadályozza.  A tanterembe a tanulók csak felnőtt kíséretében 

léphetnek be. Megfelelő felügyelet nélkül tanulók nem tartózkodhatnak a tanteremben. A 

technika tantárgy oktatáshoz nem vehető igénybe és a tanórákra nem vihető be egyedileg 

készített, vagy saját tulajdonú  munkaeszköz, szerszám, elektronikus eszköz, gép. A 

pedagógus munkavégzéshez csak a munkáltató tulajdonát képező, vagy a munkáltató által 

bérelt szerszámokat, eszközöket használhatja. Csak a tanórai feladatnak megfelelően, a 

pedagógus útmutatása szerint használhatók az eszközök az órán. Baleset esetén az elhárítási 

munkában mindenkinek részt kell vennie, a balesetvédelmi oktatáson megismert módon.  

 

6. Informatika/digitális kultúra  

Az informatika terembe a tanulók csak felnőtt kíséretében léphetnek be. Megfelelő felügyelet 

nélkül tanulók nem tartózkodhatnak ebben a helyiségben. Tanuló számítógépet engedély 

nélkül nem kapcsolhat be. Az informatika oktatáshoz nem vehető igénybe és a tanórákra nem 

vihető be egyedileg készített, vagy saját tulajdonú elektronikus eszköz, gép. A pedagógus 

munkavégzéshez csak a munkáltató tulajdonát képező, vagy a munkáltató által bérelt 

elektronikus eszközöket használhatja. A tanórát tartó pedagógus köteles a tanóra előtt az 

eszközöket ellenőrizni a biztonságos működés érdekében. A Meghibásodást észlelő 
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pedagógus köteles a meghibásodás tényét a rendszergazdásnak, majd az intézményvezetőnek 

jelezni, minden esetben az intézményvezető gondoskodik az eszköz javíttatásáról. 

Amennyiben a tanuló tanóra közben észleli a gép meghibásodását, köteles ezt jelezni a 

pedagógusnak. A gépeken szigorúan tilos bármilyen javítási, illetve szerelési munkák 

végzése, egér, billentyűzet átcserélése. 

Az informatika teremből berendezési tárgyat és eszközt kivinni, valamint a gépteremet 

átrendezni tilos. A helyiségben szigorúan tilos étel és ital fogyasztása, az informatika 

tanterembe csak a tantárgyhoz kapcsolódó felszerelést viheti be a tanuló. 

 


