
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 

 

 

KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

 

  

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kőbányai Harmat Általános Iskola 

1104 Budapest Harmat u. 88 

E-mail: titkarsag@harmat88.sulinet.hu 

web: harmat88.sulinet.hu 

Tel: 260-1817 

OM:034954 

 

  

 



2 

 

Tartalom 

BEVEZETÉS ............................................................................................................................................4 

1.1. A Házirend célja, feladata .................................................................................... 5 

A Házirend időbeli és térbeli hatálya .................................................................................. 5 

 A MŰKÖDÉS RENDJE ...............................................................................................................5 

2.1. Az intézmény munkarendje .................................................................................. 5 

2.2. Tanítási rend .................................................................................................. 6 

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje ............................................................................... 8 

2.4. Tantermek használatának szabályai .......................................................................... 9 

2.5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja .................................................. 10 

 A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK ................................................................... 11 

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok ................................... 11 

3.2. Védő, óvó intézkedések ..................................................................................... 12 

3.3. Védő, óvó előírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az iskolában való 

tartózkodás során meg kell tartani .................................................................................... 13 

3.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása, 

közzététele ............................................................................................................. 14 

3.5. Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések ........................................ 14 

3.6. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények ........................................ 15 

3.7. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás .................................................................. 15 

3.8. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai ................................................................. 15 

3.9. Tantárgyválasztás ............................................................................................ 17 

3.10. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások ............... 17 

3.11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák 

tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje ............................................ 20 

3.12. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás) ............................ 20 

 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ......................................................................................... 21 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái .................................................................. 21 

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei .............................................. 24 

 A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI ............................................................................. 26 

5.1. A tanulók jogai ............................................................................................... 26 



3 

5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása ................... 27 

5.1.2. A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai ................................... 28 

5.2. A tanulók kötelességei ....................................................................................... 28 

5.3. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok ................................................................ 30 

 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI SZABÁLYOK .. 31 

 AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATI RENDJE........................................................................................................................ 31 

7.1. A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje ......................................................... 31 

7.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje ............................................... 32 

7.3. A számítógéptermek használati rendje...................................................................... 32 

7.4. A tornaterem használati rendje .............................................................................. 32 

7.5. Az ebédlő használatának rendje ............................................................................. 33 

7.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje .................................................... 33 

MELLÉKLET ........................................................................................................................................ 34 

3. SZ. MELLÉKLET .............................................................................................................................. 40 

 AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI ................ 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Jogszabályi háttér: 

31/2020. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3.§ alapján 



5 

BEVEZETÉS 

1.1. A Házirend célja, feladata 

 

A pedagógiai program célkitűzéseit szolgáló oktatási és nevelési tevékenység segítése és az 

iskola belső működésének, rendjének szabályozása. 

A házirend az iskola diákjainak és dolgozóinak alkotmánya. 

Rögzíti a jogokat és kötelességeket, s azok gyakorlásának és végrehajtásának módját, valamint 

az iskola menetrendjét. 

 

A Házirend időbeli és térbeli hatálya 

 A házirend előírásait az iskola tanulóinak be kell tartani, de az előírások vonatkoznak a 

szülőkre, gondviselőkre, az intézmény pedagógusaira, más alkalmazottakra és az iskolát 

felkereső külső látogatókra is. 

 A házirend előírásai kiterjednek az iskola tanítási idejére és a tanítási időn kívül 

szervezett programokra, valamint az intézmény területén kívüli rendezvényekre- erdei 

iskolák, táborok, osztálykirándulások, egyéb rendezvények,- melyeket iskolánk 

szervez, és amelyeken az intézmény látja el a tanulók felügyeletét. 

 Jelen házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép életbe és visszavonásig, illetve 

módosításig érvényes. 

 A MŰKÖDÉS RENDJE 

2.1. Az intézmény munkarendje 

Az iskola nyitvatartási ideje: 5.30 -20.00 

 Minden tanuló a főbejáraton köteles közlekedni. Délután 16 és 16.30 perc között 

kizárólag a kijelölt osztályok vehetik igénybe a hátsó kaput, tanári felügyelet mellett. 

 Megérkezés után a tanulók az osztályteremben várják a tanítás kezdetét. 

 7.30 előtt kizárólag a reggeli ügyeleten tartózkodhatnak a tanulók, nem mehetnek a 

tantermekbe, folyosóra, büfébe stb. 
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Tanítási napokon a reggeli ügyelet rendje 

A reggeli ügyeletet igénylő tanulók a szülők írásbeli kérésére 6:30-tól gyülekeznek az erre 

kijelölt teremben, ahol tanári felügyelettel tartózkodhatnak 7:30-ig. 

 

Távozás az iskolából, a tanítás, tanulás befejezése 

 Tanítási időben az iskolából csak tanári engedéllyel távozhat a gyermek. 

Távozásáról az iskola titkársága értesíti a portaszolgálatot.   

 A foglalkozások idejét tiszteletben kell tartani, ez idő alatt a tanuló csak rendkívül 

indokolt esetben távozhat. 

Hivatalos ügyek 

Az iskola és a szülők közötti kapcsolat: 

 a KRÉTA naplóhoz való hozzáférés, E-ellenőrző 

 szülői értekezletek, fogadó órák  

 személyes időpont kérése  

Minden iskola által közölt értesítés tudomásul vételét a szülőknek aláírásukkal kell igazolni. 

2.2. Tanítási rend 

Iskolába érkezés 

 Az iskolába érkezés időpontja: legkésőbb 7:50. 

 Az órai késést a tanár rögzíti a naplóban, rendszeres késés esetén az osztályfőnök 

értesíti a szülőket. A késések percei összeadódnak, 45 perc igazolatlan késés már 

igazolatlan órának minősül. 

 A tanítás 8 órakor kezdődik. 

Új csengetési rend: 
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Csengetési rend 

jelző: 7:00 

jelző: 7:30 

1.óra: 8:00 – 8:45 

2.óra: 9:00 – 9:45 

jelző: 10:00-udvari szünet 

3.óra: 10:05 – 10:50 

jelző: 11:05-udvari szünet 

4.óra: 11:10 – 11:55 

5.óra: 12:05 – 12:50 

6.óra: 13:00 – 13:45 

7.óra: 14:00 – 14:45 

jelző: 15:45 

16:00 

jelző: 16:30 

17:30  

 
 

Tanulói ügyelet működik a tanári szoba előtti folyosón 7.30-8.00-ig, valamint minden 

szünetben. Naponta 2 tanuló ügyel, az ügyeletet a felsős osztályok látják el váltásban.  

 

Óraközi szünetek 

 A 20 perces szünetben a felső tagozatos diákok kötelesek mindig lemenni az 

udvarra, kivéve, ha szokatlanul hideg, eső, hőségriadó vagy szmog riadó van. A 

többi szünetben nem tartózkodhatnak a felsős tanulók az udvaron, kivéve, ha erre 

engedélyt kaptak és a tanári felügyelet is biztosított. Az alsó tagozatos diákok 

tanítójuk utasítása, engedélye alapján használhatják szünetekben az udvart. 

 A szünet célja, hogy a diák felfrissüljön és előkészüljön a következő órára. A 

folyosókon hangoskodni, rohangálni tilos. Az udvaron csak olyan játék 

megengedett, mellyel más vagy saját testi épségét senki nem veszélyezteti. 

 

Az étkezés rendje 

 Az ebédlőben csak étkezésre jogosult, befizetett tanulók tartózkodhatnak, ők is 

kizárólag addig, míg az ebédjüket elfogyasztják. 

 A tanulók kötelesek betartani a kulturált étkezés szabályait, tilos a hangoskodás. 
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 A napközis csoportok beosztás szerint, az ebédkártyával rendelkezők ebédszünetben, 

illetve a megjelölt időpontban ebédelhetnek. 

  A délutánok rendje 

 Az iskola 8.00-tól  (tanítási órák, napközi) szülői kérésre 16.30-ig tart. A tanuló 

délutáni órarendje a szülő és az osztályfőnök egyetértésével, az intézményvezető 

döntése alapján kerül meghatározásra. Az így kialakított tanulói órarend szerinti 

tanórák és egyéb foglalkozások látogatása kötelező.  

 Az iskola területén csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak tanulók. 

 Napköziben 14.45 - 15.45-ig tart a tanulási idő.  

 Tanulóink számára délutáni ügyelet működik 17.30-ig. 

2.3. Az egyéb foglalkozások rendje 

Tanórán kívüli iskolai élet 

 Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakszolgálatok szakvéleményében 

és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. Az 

egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie,  a jelentkezés 

egy tanévre szól. A hiányzást igazolni szükséges. 

 Annak a tanulónak, aki a szakszolgálatok szakvéleményében vagy szakértői 

véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, de a  

foglalkozásokról hiányzik, a távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező 

tanórai foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. 

 Ettől való eltérés a szülő írásos kérésére intézményvezetői engedély alapján történhet 

csak. 

 Bármilyen iskolán kívüli elfoglaltságot csak akkor vállaljon a diák, ha mellette iskolai 

feladatait teljesíteni tudja. 

 Iskolánk közös ünnepein, rendezvényein (évnyitó, október 23. márc. 15. ballagás, 

évzáró) az ünnephez méltó magatartást, öltözéket várunk el minden tanulónktól. 

 Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, 

beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, 

hogy a rendezvény az iskola zárásáig fejeződjék be, valamint a felügyelet biztosított 

legyen. 
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 Az  egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működnie. Az 

osztálytermekben tartott osztályrendezvények után a tanterem rendberakását – a 

pedagógus felügyeletével – a rendezvényt szervező osztály végzi. 

2.4. Tantermek használatának szabályai 

 Az utolsó óra után - ha az adott teremben nincs több óra - a székeket fel kell rakni, 

a szemetet össze kell szedni, a padokból is ki kell szedni, az ablakokat be kell csukni. 

 Ha bármely teremben belépéskor szokatlan rendetlenséget, összefirkált padot talál 

az osztály, azt jeleznie kell a szaktanárnak. 

 A tornateremben utcai cipőben nem tartózkodhat senki, kivéve, ha erre engedélyt 

kap. 

 Testnevelés óra kezdetén a megőrzést igénylő értékeket a tanulók a testnevelő 

tanárnak leadják. 

 Az iskola épületében, a tornaterem öltözőiben tilos balesetveszélyesen közlekedni, 

labdázni, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

 A tanári szobába csak kopogás után léphetnek be a tanulók. Ha tanárt keresnek, azt 

az ügyeletes segítségével tehetik meg. 

 Az udvaron csak tanári felügyelet mellett lehet tartózkodni! 

 A földszinti folyosón alsó tagozatos osztályok vannak, ezért felső tagozatosok azt 

nem használhatják. 

 A tanulók felszerelésüket, kabátjukat, stb. zárható szekrényekben helyezhetik el. A 

szekrénykulcsot minden tanulónak a tanév utolsó napjáig osztályfőnökének le kell 

adnia. Annak a tanulónak, akinek tanév közben szűnik meg a jogviszonya, a távozási 

bizonyítvány átvétele előtt kell a kulccsal elszámolnia. A szekrényeket tanév végén 

ki kell üríteni, tisztán kell átadni. 

 A kulcs elvesztése esetén a tanuló, illetve gondviselője köteles új kulcsról 

gondoskodni. Az osztályfőnöknél található pótkulcs, ennek elvesztése esetén új 

zárról kell gondoskodnia a tanulónak. 

 A mellékhelyiségek tisztasága közös érdek, ha a tanulók bármilyen 

rendellenességet, rongálást tapasztalnak, kötelesek szólni az ügyeletes diáknak vagy 

tanárnak. 

 Minden diák csak az évfolyamának kijelölt mellékhelyiséget használhatja. 
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 Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az 

intézmény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének 

megőrzésére társait is figyelmeztetni. 

 Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti 

napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az 

intézményvezető előzetes írásbeli engedélyével lehet. 

 Az iskola területén idegen – személy- és vagyonvédelmi okok miatt – csak 

engedéllyel tartózkodhat. 

 Ügyeljünk a tisztaságra, a rendre az osztálytermekben, a folyosón, a 

mellékhelységekben, és az iskolaudvaron egyaránt! 

 Az iskola büféjében, illetve az automatából vásárolt terméket az ott kialakított 

területen kell elfogyasztani, a tantermekbe nem lehet felvinni. 

 Szorgalmi időben a tanulók felszerelésüket szekrényükben tarthatják. 

 

2.5. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja  

Az elektronikus napló KRÉTA bevezetésével a szülő bármikor interneten követheti gyermeke 

osztályzatait, késéseit, előmenetelét.  

 Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola 

által– szülői jogon – biztosított jelszó használatával tekinthet be. 

 Azoknak a szülőknek, akiknek nincs erre lehetőségük,  internetes hozzáférést, biztosít 

az iskola, egyeztetés után. Szülői kérésre papír alapon is értesítést küldünk a tanuló 

osztályzatairól a törvényi előírásokat betartva. 

Kréta napló használata 

Az iskola a KRÉTA napló rendszeren keresztül küldhet ki hivatalos értesítéseket, leveleket, 

illetve a gyermek E-ellenőrzője is ezen keresztül látható  

Ennek feltétele, hogy a szülő a KRÉTA naplóban megfelelő e-mail címmel rendelkezzen. 

Az iskola honlapján a következő elérhető segítség található: 

„ Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a KRÉTA rendszerben tanulói és szülői 

(gondviselői) szintű hozzáférésre egyaránt lehetőségük van, de a KRÉTA valamennyi 

funkciójának használatához szülői / gondviselői hozzáférés szükséges! 

 A biztos megjelenítés érdekében mobilapplikáció helyett asztali számítógépen vagy laptopon 

futó böngészőben javasoljuk a KRÉTA napló használatát. 
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A szülői / gondviselői hozzáférések regisztrációhoz kötöttek, amelyet a belépési felületen a 

"Gondviselői hozzáférés igénylése" hivatkozással elérhető űrlap pontos kitöltésével tudnak 

igényelni. A gondviselői hozzáférési igényeket az iskola KRÉTA adminisztrátorai hagyják 

jóvá, a jóváhagyásig Önök csökkentett jogosultságot kapnak. Kérjük, hogy elektronikus 

levelezési címüket a regisztráció során pontosan adják meg, ugyanis elfelejtett jelszó esetén 

erre címre van lehetőségük új jelszót igényelni.” 

Ezt az igényt iskolánkban a KRÉTA adminisztrátor azonnal olvassa, és küldi a hozzáférést.  

Bármilyen elakadás esetén jelezni lehet írásban az iskolai e-mail címére  

titkarsag@harmat88.sulinet.hu, vagy a  260-1817-es telefonszámon. 

 A TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

3.1. Az iskola biztonságos működése érdekében meghatározott szabályok 

 Az iskola felszereléséért, a közvagyon megóvásáért mindenki egyénileg és az 

osztály közössége együtt is anyagilag felelős. Ha valaki kárt okoz, jelentenie kell az 

osztályfőnöknek, az ő távollétében bármelyik tanárnak. 

 Az okozott kárért a tanuló fegyelmi, a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Különös 

tekintettel a szándékos, vagy felróható magatartásból bekövetkező károkra. A 

kártérítés mértékét az köznevelési törvény és a polgári törvénykönyv jogszabályai 

szerint állapítja meg az intézmény vezetője. 

 Lehetőség szerint (nevével ellátott) és csak a tanuláshoz szükséges eszközeit hozza 

magával a diák.  

 Tanítási órákon, szünetekben és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon, diktafon, 

okostelefon (smartphone), tablet, i-pod, MP3-, MP4-lejátszó és bármilyen 

hordozható digitális lejátszó vagy más, a tanítás-tanulás jelentős megzavarására 

alkalmas digitális eszköz használata tilos. 

  Ezeket az eszközöket kikapcsolt állapotban, táskájukban kötelesek tartani a 

tanulók, kizárólag a pedagógus kérésére használhatják tanulási eszközként. E 

szabály megszegői büntetési fokozatban részesülnek. 

 Testnevelés órán, sportfoglalkozáson olyan fülbevaló és egyéb ékszer viselése, ami 

balesetveszélyes, tilos! 
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 Az iskolába tilos behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások 

rendjének jelentős megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten 

és célzottan alkalmas, a többi tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza 

vagy ártalmas az egészségre és a testi épségre.  

 Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő 

tárgy, szúró- és vágóeszközök, gyufa, napraforgómag, dohány, szeszes ital, 

gyúlékony vegyszer, robbanószerek. / kivéve olló/. 

  Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, 

illetve átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, 

és haladéktalanul értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett 

tárgyat mikor veheti át. E cselekmény fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von 

maga után 

 Az iskola területén a dohányzás, az alkoholfogyasztás és egyéb élvezeti szerek 

használata szigorúan tilos. Ezeket az anyagokat nem is tarthatják maguknál a 

tanulók az intézmény területén. 

 Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból 

fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges 

vagyontárgyaiban bekövetkezett értékveszteségekért. Ezek biztonságos 

elhelyezéséről a tanulónak kell gondoskodnia / szekrény, zárható zseb, stb./ Abban 

az esetben, amikor az osztály szervezett keretben hagyja el a termet,/ünnepély, 

ebédeltetés, udvari játék stb./ a tanulók értéktárgyait a csoportra bízott pedagógus 

az adott tanterem bezárásával biztosítja. 

3.2. Védő, óvó intézkedések 

 Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, 

amelynek során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek 

megtörténtét az osztályfőnökök a naplóban rögzítik. Ezenkívül kémia, 

számítástechnika, technika, testnevelés tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban 

részesülnek. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti 

és működési szabályzat tartalmazza. 

 Nyári táborozások, erdei iskolák, kirándulások esetén ugyanazok a szabályok 

érvényesek. 

 Baleset vagy betegség esetén a foglalkozást tartó tanár kötelessége a lehetőségekhez 

képest a tanulót ellátni, vagy elláttatni, ezután a szülőt értesíteni a titkárság 

segítségével. 
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 Az iskolában rendszeres az egészségügyi vizsgálat, amiről a szülőket tájékoztatjuk. 

(Fogászat, iskolaorvosi és védőnői vizsgálat, védőoltások) 

3.3. Védő, óvó előírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az 

iskolában való tartózkodás során meg kell tartani 

 A legfontosabb rendszabályok e körben a következők:  

 A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a 

szorgalmi idő megkezdésekor, valamint szükség esetén (pl. osztálykirándulás) 

életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét 

a haladási naplóba, az első osztályfőnöki óra anyagaként kell dokumentálni. 

 Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak 

(technika, testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika), a pedagógus köteles az első 

tanórában a tanulókat tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó 

veszélyhelyzetekről és azok megelőzési módjáról.  

 A menekülési tervet és a rendkívüli esemény előfordulásakor a teendőket a 

veszélyhelyzeti cselekvési terv tartalmazza. 

 Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli 

foglalkozásokon tudatmódosító szereket fogyasztani, valamint dohányozni szigorúan 

tilos. 

A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, megszervezésükkel 

kapcsolatos eljárás:  

 Az iskolaorvossal és az iskolai védőnővel a rendszeres kapcsolattartás – az SZMSZ-ben 

foglaltak alapján – az iskolavezetés feladata. 

 Az iskolában a rendszeres egészségügyi felügyeletet az iskolaorvos és a védőnő 

biztosítja. Feladatuk a szűrővizsgálatok, orvosi vizsgálatok (súly-, magasság- és 

vérnyomásmérés, látás-, hallás- és ortopédiai vizsgálat), oltások előkészítése, valamint 

preventív jellegű előadások megszervezése különböző korcsoportok számára.  

 A tanulók részvétele a vizsgálatokon kötelező. 

 A vizsgálatokról előzetesen és az azok során felmerülő problémákról a szülők értesítést 

kapnak. 

 A tanulók csoportos fogászati szűrővizsgálata és kezelése a területileg illetékes 

fogászati rendelőben évente, szorgalmi (tanítási) időben történik. A szűrővizsgálaton 

való részvételt, valamint annak ideje alatt a tanulók felügyeletét a nevelési-oktatási 

intézmény biztosítja. 
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 A szakorvosi vélemény figyelembevételével az iskolaorvos a tanulókat 

gyógytestnevelés foglalkozásokra utalhatja, amelyeken a részvétel kötelező.  

3.4. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének 

meghatározása, közzététele 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az iskolában az intézményvezető által e 

feladatokkal megbízott pedagógus látja el, aki előzetes megbeszélés alapján mind a 

szülők, mind a tanulók rendelkezésére áll. 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus elérhetőségét, 

fogadóóráját az iskola információs csatornáin (tanári hirdetőfal, faliújság, honlap) 

megfelelő módon nyilvánosságra kell hozni.  

 Szükség esetén, hatás- és feladatkörébe tartozó esetekben az iskolai pszichológus, a 

fejlesztőpedagógus, a gyógypedagógus (konduktor) és a logopédus is bekapcsolódik a 

problémák megoldásába. 

3.5. Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések 

 Minden tanév alakuló nevelőtestületi ülésén a pedagógusokkal, első tanítási nap 

osztályfőnöki foglalkozásain a tanulókkal ismertetni kell az iskolai baleset- és 

tűzvédelem legfontosabb szabályait. 

 Az iskola területén mindenki köteles úgy viselkedni, dolgozni és környezetét 

kialakítani, hogy senkinek ne tegyen ki élet- vagy balesetveszélynek, ne okozzon 

balesetet. 

 Minden tanulónak biztosítani kell a szünetekben való mozgási lehetőséget. 

 Az öltözőkbe a tanulók csak az előző osztály távozása után mehetnek. A balesetek 

elkerülése érdekében az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat (labdázás, 

ugrókötelezés, gördeszkázás stb.) játszani, az udvaron a kerítésre, fára és a 

sporteszközökre mászni tilos. 

 Az iskola udvarán kavicsokat, köveket dobálni, az ablakokon, a lépcsőházban bármit 

kidobni tilos. 

 Elektromos eszközöket a tanulók csak pedagógus vagy más iskolai alkalmazott 

engedélyével és felügyeletével használhatnak. 

 A balesetet azonnal jelenteni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.  

 A sérültet megfelelő ellátásban kell részesíteni, súlyosabb esetben a szakorvosi 

rendelőbe kell kísérni vagy mentőt hívni. 
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 A sérülés körülményeiről, a sérült ellátásáról az osztályfőnöknek vagy akadályoztatása 

esetén más érintett pedagógusnak a szülőt tájékoztatni kell. 

 A tanulóbaleset tényét, körülményeit jogszabályban foglaltaknak megfelelően 

jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

3.6. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvények 

Kirándulások, erdei iskolák alatt a kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés 

helyéig a kísérő tanár felügyelete alatt áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, megnézik 

a nevezetességeket. A csoportból eltávozni csak akkor lehet, ha a kísérő tanár megengedi. 

Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándulást vezető 

tanárnak. 

3.7. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

 A térítési díjról a fenntartó, a kedvezmények igénybevételéről a törvény 

rendelkezik. Az étkezési támogatás iránti kérelmeket az iskola minden évben 

felméri. 

 Hiányzás esetén az étkezés reggel 9 óráig lemondható telefonon vagy személyesen 

az iskolatitkárnál. A lemondás a következő naptól érvényes és utólag írható jóvá. Be 

nem jelentett hiányzás esetén visszafizetésre nem lehet igényt tartani. 

 A kedvezménnyel étkező tanulók hiányzása esetén is köteles a szülő lemondani a 

megrendelt ételt. Ennek elmulasztása esetén az iskola mondja le, s csak a szülő 

jelzésekor rendel ismét. 

3.8. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

Jogszabályi háttér: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

20/2012. EMMI rendelet 

Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók: 

1- 8. évfolyamos tanulók 

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
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Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz 

történő eljuttatása. Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a 

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a 

tankönyvek forgalmazására vonatkozóan szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a 

tankönyvfogalmazótól átveszi. 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a 

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

kijelöli a tankönyv-értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a 

tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A feladatellátásban való 

közreműködés nevezettnek nem munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött 

szerződésből következik. A tankönyvellátás rendjében az adott tanévben az alábbi területekre 

tér ki: 

o A tankönyvellátással összefüggő feladatok, határidők. 

o A tankönyvellátásban közreműködők feladatai: intézményvezető, tankönyvfelelős, 

könyvtáros, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden 

tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. Az iskola intézményvezetője a tankönyvrendelés lezárását követően 

tájékoztatja a fenntartót, aki az ellenőrzés után azt jóváhagyja, így válik véglegessé a 

tankönyvrendelés. 

Az ingyenes tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek. Bevételezéséről az iskola 

intézményvezetője gondoskodik. 

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai 

könyvtár állományába kell venni és a tanulók kötelesek, legkésőbb az utolsó tanítási napon, 

visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának olyan állapotban, hogy a következő tanévben újra 

kioszthatók legyenek. 

Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek. 

Aki szeretné, hogy gyermeke saját tankönyvből tanulhasson, egyénileg megvásárolhatja. 



17 

Az iskolai tankönyvkölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzésre igényt tartó tanulók 

egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a 

szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, 

megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Nem 

kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést (amortizáció). A 

tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát 

megtéríteni. A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles 

másik tankönyv beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni.  

3.9. Tantárgyválasztás 

Az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek lehetősége van döntést hozni arról, hogy 

gyermekét emelt énekes, aktív tanulás-mozgás, vagy általános tanrendű osztályba kívánja 

beíratni. Az emelt énekes, illetve aktív-tanulás aktív-mozgás osztályba történő felvételt, 

képességfelmérés előzi meg. Ennek eredménye alapján kapnak lehetőséget a diákok az énekes, 

illetve az aktív tanulás- aktív mozgás  osztályba történő felvételre. 

Szintén beiratkozáskor dönt a szülő arról, hogy első osztálytól kéri-e az angoloktatást 

gyermekének. Az angolt nem tanulók az első három tanévben magyar, illetve matematika 

többletórán vesznek részt, ahol differenciált foglalkozásban részesülnek. Az első félév 

tapasztalatai alapján az angol tanár, s az osztálytanító javaslatára, a szülő egyetértésével döntés 

születik arról, hogy a tanuló folytatja-e az angol nyelv tanulását, vagy csatlakozik a differenciált 

fejlesztéshez magyar-, illetve matematikához kapcsolódóan. 

A beiratkozáskor kell dönteni a hit és erkölcstan, illetve az etika tantárgy választásáról. A 

tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, a tizennegyedik életévét betöltött 

tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a 

tantárgyválasztással (Etika/ Hit-és erkölcstan) kapcsolatos döntését az iskolának. A tanuló 

szülője eddig az időpontig jelzi, hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által 

megszervezett hit- és erkölcstan vagy az etika órán kíván részt venni a vonatkozó jogszabályok 

szerint. A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 

alkalommal – biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 

3.10. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozásokról 

igazolni kell. 

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt 

időponttól számított – három tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. 
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  Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái, egyéb 

foglalkozásai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. Utólagos igazolás nem fogadható el. 

 A tanuló mulasztása igazolt, ha 

 távolmaradását orvosi igazolással vagy kórházi zárójelentéssel igazolja; 

 hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol 

és ezt igazolja; 

 előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől vagy az 

intézményvezetőtől 

Rendkívüli esetben a szülő is igazolhat, ez azonban nem lépheti túl az évi 10 napot, és 

nem lehet hosszabb egyben 3-5 napnál. 

 Amennyiben a fentieknek nem felel meg az igazolás, a gyermekvédelmi felelős értesíti 

az igazolatlan mulasztásról a szülőt és az illetékes hatóságot. 

 Távolmaradásra 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb időre az intézményvezető 

adhat engedélyt.  

 Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, 

akkor a mulasztást az iskola igazoltnak tekinti.  

 Szaktanár csak saját órájáról, foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az 

iskolaközösség érdekében engedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az 

osztályfőnöknél. 

 A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb) 

függetlenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak 

megkezdése előtt legalább három nappal, aki bemutatja az intézményvezetőnek.  

 Hiányzás esetén, a távollét első napján a szülőnek  értesítenie kell az osztályfőnököt 

vagy  iskolát.  

 A testnevelés óra alóli eseti felmentés az alábbiak szerint történhet: 

o orvosi felmentéssel, vagy 

o szülői kérésre: indokolt esetben félévenként maximum 3 alkalommal. 

o A felmentett tanulónak is meg kell jelenni az órán, ám a gyakorlatok 

végrehajtásában nem vesz részt. 

 Az alsó tagozaton a kijelölt osztályok úszása a heti 5 testnevelés óra keretében valósul 

meg, ezért a fenti szabályozás arra is érvényes 
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 A mindennapos testnevelésben érintett évfolyamok esetében a tanuló heti 2 testnevelés 

óráról felmentést kaphat. A kérvényhez csatolni kell a versenyszerű sportról szóló 

egyesületi igazolást. A felmentést a szülő kérvényezheti az iskola intézményvezetőjétől. 

 Ha tanítási idő alatt rosszullét, betegség, vagy más, komoly ok miatt a tanulónak 

távoznia kell, az iskolatitkár értesíti a szülőket. (amennyiben szükséges az osztályfőnök) 

 Értesítés hiányában a tanuló nem távozhat az iskolából. 

 Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul 

hiányzott. 

 Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás 

következményeire. 

 Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló igazolatlan hiányzása a tíz 

órát eléri, valamint a gyermekjóléti szolgálat is értesítést kap. 

 Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti 

az általános szabálysértési hatóságot, és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen 

ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. Amennyiben a tanköteles tanuló 

igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az illetékes gyámhatóságot 

értesíti. 

 Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a 

következő szabályok érvényesek: 

o ha egy tanévben meghaladják a 250 órát, 

o egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 

o és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a 

tanítási év végén a tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok 

alapján a nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való 

utasításáról. 

• Az osztályozó vizsgára utasított tanuló távolmaradását hét napon belül orvosi igazolással vagy 

kórházi zárójelentéssel igazolhatja. Ebben az esetben új vizsgaidőpont kijelölése szükséges. 

 



20 

3.11. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a 

tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módja és határideje 

 Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

helyi tanterv (Pedagógiai program melléklete) tantárgyi programjainak kimeneti 

elvárásaiként a meghatározott továbbhaladás feltételei alkotják.  

 A tanulmányok alatti vizsgák (javítóvizsga, osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló 

vizsga) tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét az 

iskola intézményvezetője határozza meg a jogszabály adta keretek között. 

 Az osztályozó vizsgára utasított tanulót, gondviselőjét az iskola 6 héttel a vizsga előtt 

kiértesíti az időpontról, helyszínről.  

 A tanulói tájékoztatás fórumain és az iskola vezetősége  útján a tanulók és szüleik 

tájékoztatást kapnak a vizsga lebonyolítását megelőzően 6 héttel.  

Tanítványaink személyre szóló értesítést kapnak a vizsgákkal kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 

3.12. Az iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás) 

 Ha az iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

kell teljesíteni a jogszabályban foglalt arányok figyelembevételével. A halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. A 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek 

elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola feladatellátási helyén található. 

 Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján 

dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolást 

az intézményvezető által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson 

résztvevők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

A tanulói jogviszony megszűnik: 

 Ha a tanuló az általános iskolai tanulmányait befejezte 



21 

 Távozással, szülői kérés alapján 

 Felsős tanulók esetén fegyelmi eljárás eredményeként. 

 A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI, A FEGYELMEZŐ 

INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI 

4.1. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

A magatartás értékelése: 

Magatartás 
Példás 

Jó 
Változó 

Rossz 

1. 

Fegyelmezettsége 

Nagyfokú 

állandó 

Megfelelő még 

nem teljesen a 

sajátja 

Másokat 

zavaró, változó, 

de igyekszik 

Erősen 

kifogásolható, 

negatív 

2. 

Viselkedés kultúrája 

Tisztelettudó, 

udvarias 

Kivetni valót 

hagy maga után 

Udvariatlan, 

nyegle 

Durva, romboló, 

durván 

közönséges 

3. 

Hatása a közösségre 

Pozitív, aktív, 

jóindulatú 

Közömbös, nem 

árt 

Vonakodó, 

ingadozó 

Negatív ártó, 

megfélemlítő 

4. 

Házirend betartása 

Betartja, arra 

ösztönöz 

Néha hibázik Részben tartja 

be 

Sokat vét ellene 

5.Felelősségérzete Nagyfokú Időnként 

felelőtlen 

Ingadozó Megbízhatatlan 

 

 

Magatartásra adható dicséretek: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes 

 Osztályközösség előtt 

 Szülők jelenlétében 

 Iskola közössége előtt 
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Írásbeli dicséretek: 

A dicséretek száma nem korlátozott. 

 Szaktanári dicséret, 

 DÖK dicséret, 

 Osztályfőnöki dicséret, 

 Intézményvezetői dicséret, 

 Nevelőtestületi dicséret  

A szorgalom értékelése 

 

Szorgalom Példás Jó Változó Hanyag 

1. Tanulmányi 

munkája 

céltudatos, 

törekvő, odaadó, 

igényes a tudás 

megszerzésében 

figyelmes, 

törekszik a jó 

tanulásra, 

néha buzdítani 

kell 

munkája 

ingadozó, 

gyakran kell 

figyelmeztetni 

munkája hanyag, 

akadályozó, 

ellenálló 

2. Munkavégzése kitartó, pontos, 

megbízható, önálló 

rendszeres, 

többnyire 

önálló 

rendszertelen, 

hullámzó, 

önállótlan 

megbízhatatlan, 

önállótlan 

3. Kötelességtudata Kifogásolhatatlan, 

precíz 

néha 

ösztökélni kell 

csak folyamatos 

figyelmeztetésre 

dolgozik 

sok az el nem 

végzett feladata, 

nem érdeklik a 

feladatai 

4. Tanórákon kívüli 

aktivitása 

érdeklődő, 

rendszeres, aktív 

ösztönzésre 

dolgozik 

ritkán dolgozik egyáltalán nem 

dolgozik 

5. Felszerelése felszerelését 

rendben tartja 

felszerelése 

néha hiányos 

felszerelése 

gyakran hiányos 

felszerelése 

mindig hiányos 

 

 

Szorgalomra adható dicséretek: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes 

 Osztályközösség, iskolaközösség előtt 
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 Szülők jelenlétében 

Írásbeli dicséretek: 

 Szaktárgyi dicséret 

 DÖK dicséret 

 Osztályfőnöki dicséret, 

 Intézményvezetői dicséret, 

 Nevelőtestületi dicséret  

 Szaktárgyi dicséret félévkor és végén (A tantárgy minősítésénél 

„Kitűnő” minősítés) 

 Szaktárgyi- és sportversenyeken elért eredmények esetén: iskolai 

szinten szaktanári, kerületi, budapesti illetve országos szinten 

intézményvezetői dicséret adható 

Jutalmazások 

Év közben: 

 szaktanári dicséret szóban 

 szaktanári dicséret írásban 

 osztályfőnöki dicséret 

 intézményvezetői dicséret 

Félévkor:  

A legtöbbet javító diákok és a kitűnők intézményvezetői dicséretben és apró 

ajándéktárgyban részesülnek. 

Év végén: 

 bizonyítványba írt nevelőtestületi dicséret 

 oklevél 

 jutalomkönyv 

 az év tanulója kitüntetés 

 jó tanuló, jó sportoló kitüntetés 

 a nyolc évig kitűnőknek Harmat plakett 



24 

4.2. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Büntetések fokozatai: 

 Figyelmeztetés szóban 

 Írásbeli szaktanári figyelmeztetés 

 Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

 Szaktanári intő 

 Osztályfőnöki intő 

 Bizonyos kedvezményektől elvonás (programokon való 

részvételtől eltiltás) 

 Intézményvezetői figyelmeztetés 

 Intézményvezetői intő (Az intézményvezetői intés adható 

halmazati büntetésül, vagy ha a fegyelemsértés súlya 

azonnali intézkedést kíván: verekedés, erőszakos rongálás, 

zsarolás, lopás, megfélemlítés, dohányzás, italozás, 

drogozás) Kivételesen súlyos esetben rögtön fegyelmi 

eljárás is indítható. 

 Felsős tanulóknak fegyelmi tárgyalás (megrovás, más 

osztályba, ill. más iskolába helyezés) 

Magatartásra adható elmarasztalások: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes 

 Osztályközösség, iskolaközösség előtt 

 Szülők jelenlétében 

 

Írásbeli elmarasztalások: 

 szaktanári figyelmeztető 

 szaktanári intés 

 osztályfőnöki figyelmeztető 
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 osztályfőnöki intő 

 intézményvezetői szóbeli figyelmeztető 

 intézményvezetői figyelmeztető 

 intézményvezetői intő 

  Súlyos vétség, a házirend sorozatos megszegése, társak bántalmazása esetén a 

fokozatok átugorhatók, illetve felsős tanulók esetében fegyelmi tárgyalás hívható össze, 

amelyen a DÖK képviselői is jelen vannak. 

 

A fegyelmi tárgyalás menete 

A fegyelmi tárgyalás menetét a köznevelési törvény határozza meg. 

Helyét, idejét, a fegyelmi bizottság tagjait a tantestület határozza meg. 

A tárgyalás időpontjáról a tanulót és a szülőt legalább két héttel az eljárás lefolytatása 

előtt írásban értesíteni kell. 

Személyes sértett esetében lehetőség van egyeztető eljárás lebonyolítására, ha ezt 

minden érintett akarja. 

A fegyelmi tárgyaláson a szülő vagy meghatalmazottja is részt vehet. 

A fegyelmi tárgyaláson született határozatról a szülőt írásban tájékoztatni kell. 

Szorgalomra adható elmarasztalások: 

Szóbeli: 

 Egyéni, személyes 

 Osztályközösség, iskolaközösség előtt 

 Szülők jelenlétében 

Írásbeli elmarasztalások: 

 szaktanári figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztető 

 intézményvezetői figyelmeztető 
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 A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

5.1. A tanulók jogai 

A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen 

tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a 

beíratás napjától kezdve gyakorolja. 

Joga van, hogy: 

 Érdeklődésének megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül 

szakkörökre járjon, részt vegyen minden iskolánk által szervezett tanulmányi és 

sportversenyen. Igénybe veheti a korrepetálásokat, tehetséggondozó 

foglalkozásokat. Az iskolai könyvtárat – nyitvatartási időben- látogathatja, 

szolgáltatásait. 

 Tantárgyválasztásra az elsős beiratkozáskor kerül sor. Eldöntheti, hogy emelt 

szinten kívánja-e tanulni az éneket, illetve elsőtől kíván-e angolt tanulni. Etika, 

illetve hit- és erkölcstan tantárgy közül választhat.  

 Képességeihez mérten tovább tanuljon. 

 Személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. 

 Az iskolában biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. 

 Hozzájusson a tanulói jogok gyakorlásához szükséges információkhoz. 

 Tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről. 

 Értesüljön az E-naplóba kerülő jegyekről, bejegyzésekről. 

 A témazárók idejét egy héttel előbb megtudja. Egy napon legfeljebb csak 2 témazáró 

íratható. 

Igénybe veheti: 

 a napközi vagy a tanulószoba szolgáltatásait, ellátását 

 nevelői felügyelettel a sportolásra alkalmas létesítményeket 

 az iskolaorvosi ellátást. 

Részt vehet: 

 Diákönkormányzati programokon 

 szakkörökön, sportfoglalkozásokon 

 tanulmányi versenyeken 
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 tanulmányi kirándulásokon 

 iskola által szervezett kiránduláson 

Szülei kérésére joga van: 

 Tanulmányi kötelezettségének magántanulóként eleget tenni, amely igényét az 

iskola - intézményvezetőjének írásban kell benyújtania; 

 Független vizsgabizottság előtt tudásáról számot adni; 

 Másik, azonos típusú intézménybe átkerülni; 

 Szakvélemény alapján – részleges vagy teljes - felmentést kérni az adott tárgyból az 

érdemjeggyel történő értékelés alól; 

 Megfelelő indok esetén felmentést kérni a készségtárgyak tanulása alól; 

 Joga van tájékozódni az iskolát érintő kérdésekről. Ennek fórumai: Faliújság, DÖK-

gyűlés, DÖK ülés, iskolarádió, honlap, digitális újság; 

 Joga van a levéltitok megőrzéséhez. Órai levelezés esetén a tanár nem olvashatja el 

a levél tartalmát, annak megsemmisítésére viszont kötelezheti a tanulót, vagy ő 

semmisítheti meg az óra témájához nem illő iratot. 

  Az óra megzavarásáért a tanuló figyelmeztetésben részesíthető. 

 Hozott anyagból készített dolgok tulajdonjoga a tanulót illeti meg, viszont az 

intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, 

amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben. A rajzokat és képzőművészeti munkákat értékelés és 

a jogszabályban meghatározott őrzési idő elteltével a tanuló kérésére az intézmény 

visszaadja alkotójának. 

 A tanuló a fenti jogok gyakorlása közben nem korlátozhat másokat ugyanezen jogok 

gyakorlásában. Nem veszélyeztetheti mások testi épségét, egészségét. 

5.1.1. A tanulók észrevételezési, javaslattételi és véleménynyilvánítási jogának gyakorlása  

A tanulónak joga van: 

 Problémájával az osztályfőnököt, szaktanárait, a gyermekvédelmi felelőst 

felkeresse. 

 Szervezett formában, az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt mondjon 

pedagógusai munkájáról és az őt érintő kérdésekről. 

 A tanulók érdekképviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. 
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 A diákönkormányzat vezetőségét a tanulók választják meg. 

 Joga van minden felső tagozatos tanulónak arra. hogy megválasszák 

diákképviselőnek.  

 Az iskolai diákönkormányzat jogosítványát, a diákönkormányzatot segítő 

pedagógus érvényesíti, aki javaslattétel, véleményezés előtt az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét kikéri, és nevelőtestületi értekezleten 

képviseli. 

 Az iskola tanulóinak nagyobb közösségét (50+1%) érintő ügyekben a 

diákönkormányzat az intézményvezetőhöz fordulhat. 

 A véleménynyilvánítás fóruma a havonkénti DÖK gyűlés, ahol a választott 

képviselő elmondhatja a közösség kéréseit, javaslatait. 

 A diákönkormányzat meghatározhatja a tanévenkénti egy tanítás nélküli munkanap 

programját. 

 A diákönkormányzaton keresztül a tanulónak véleményezési joga van: 

o a tanév rendjének meghatározásakor, a tanulókat érintő programok 

kialakításában 

o a házirend elfogadásában 

o a tanulók jutalmazásában, fegyelmi ügyekben 

o a tanulókat érintő pénzösszegek felhasználásában 

5.1.2.  A tanuló és a kiskorú tanuló szülője tájékoztatásának egyes szabályai  

A tanulókat az iskola intézményvezetője az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, 

az aktuális tudnivalókról az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább évente két 

alkalommal, folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon 

folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, 

egyéni haladásáról a nevelők szóban és az   

E-naplón, keresztül írásban tájékoztatják.  

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

iskola intézményvezetője a szülői szervezet vezetőségének ülésén minden tanév elején szóban 

tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket szóban 

tájékoztatják. 

5.2. A tanulók kötelességei 

Kötelessége, hogy: 
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 fegyelmezett magatartással, rendszeres felkészüléssel és munkával eleget tegyen 

kötelezettségeinek, legjobb tudása szerint; 

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges feltételeket 

 társai, tanárai, az iskola egyéb dolgozói emberi méltóságát tiszteletben tartsa; 

 az iskola által elvárt, a helyhez, az alkalomhoz és az időjárásnak megfelelő 

ruházatban jelenjen meg; 

 testnevelés órán elvárás az alábbi felszerelés: fehér póló; sötét, időjárásnak 

megfelelő sportnadrág; fehér, cserezokni és egy udvari, illetve tornateremben 

használt tiszta tornacipő. A hosszú hajat összefogva kell viselni. 

 az iskolába ápolt, tiszta, kulturált, a gyermekkorhoz illő külsővel jelenjen meg:  

 ruházata legyen a társadalmi szabályoknak megfelelő;  

 kerülendő a megütközést keltő öltözet, hajviselet, a köröm- és hajfestés, 

illetve a smink; 

 igyekezzen az időjárásnak megfelelően öltözködni, az udvarra télen 

kabátban menjen;  

 Kerülje a balesetveszélyes piercing viselését, és a műköröm használatát 

 elkészítse házi feladataidat; 

 részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon; 

 védje, segítse a gyengébbeket, lépjen fel az erőszak, a durvaság ellen; 

 megfelelő beszédstílust használjon, kerülje a trágár, goromba beszédet 

 ismerje és gyarapítsa iskolánk hagyományait 

 tartsa be a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, óvja saját és társai testi 

épségét, biztonságát, egészségét; 

 tartsa be az iskola helységeinek használati rendjét, az előírásoknak megfelelően 

kezelje a berendezési tárgyakat; 

 a veszélyeztetést jelentő körülményeket, a balesetet, sérülést azonnal jelentse a 

legközelebbi felnőttnek; 
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 ismerje a házi rendet, tartsa be előírásait, tudja, hogy megsértése fegyelmi 

vétség; 

 testi erejével soha ne éljen vissza, a verekedés, a legkisebb tettlegesség fegyelmi 

vétségnek minősül; 

 kötelessége megóvni az iskola eszközeit, létesítményeit. 

 a tanítási órákat magatartásával ne zavarja, tilos a rágógumizás, és az étkezés 

5.3. Tanulói felelősökkel kapcsolatos szabályok 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

o osztályonként két-két, kisebb létszámú osztályban egy hetes heti váltásban, 

o folyosói és tanári szoba ügyeletesek 

Az osztály heteseit az osztályfőnök jelöli ki. Csoportbontás esetén a hetesi rendszer kialakítása 

az adott szaktanár feladata. 

A hetes feladatai: 

 Gondoskodnak a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem 

szellőztetéséről és tisztaságáról. Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban 

rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az órát tartó pedagógusnak, a folyosói 

ügyeletet teljesítő pedagógusnak vagy az iskolavezetésnek.. 

 Szellőztetés. Fűtési szezonban bukóra állított ablak nem lehet, tárt ablakkal történhet a 

szellőztetés. A folyosó ablakokat a diákok nem nyithatják! Alsó tagozaton kizárólag 

felnőtt nyithat, illetve csukhat ablakot.  

 Tanóra végén a villany lekapcsolása, figyelemfelhívás a teremrendre. 

 Ha becsöngetés után 5 perccel a tanár nem érkezik meg, azt a hetes köteles jelenteni a 

tanáriban. 

 Tanulói ügyelet működik a tanári szoba előtti folyosón 7.30-8.00-ig, valamint minden 

szünetben. Naponta 2 tanuló ügyel, az ügyeletet a felsős osztályok látják el kéthetenként 

váltásban.   
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 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYI 

SZABÁLYOK  

Az iskola gondoskodik az egészséges életmód népszerűsítéséről a tanulók körében.  

Valamennyi intézményi programban nagy hangsúlyt fektet az egészséges táplálkozás, a 

megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

A pedagógusok a foglalkozásokon, valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az 

egészséges életmód mibenlétével rendszeresen foglalkoznak. 

A 20 perces szünetben a tanulók a pedagógusok felügyelete mellett az iskola udvarán, játékos 

testmozgás és levegőzés keretében töltik el. 

A napközis foglalkozások idején biztosítjuk a sporteszközökhöz való hozzáférést.  

Az iskola minden nevelési-oktatási tartalmú programját a pedagógiai program részeként 

megalkotott egészségnevelési program alapján bonyolítja le. 

EGYÉB Szabályok 

A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési 

intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló 

tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések: A cselekmény 

súlyosságától függően a Házirendben szereplő fegyelmező intézkedéseket alkalmazzuk vagy 

fegyelmi eljárást kezdeményezünk. 

 AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK ÉS 

ESZKÖZÖK HASZNÁLATI RENDJE 

7.1. A napközi és a tanulószobai foglalkozások rendje 

A napközis és tanulószobai foglalkozások a tanórai foglakozásokat követik.   

A foglalkozások rendjét a napközis és tanulószobai foglalkozási terv rögzíti, melyet az 

intézményvezető hagy jóvá. A tanítási idő végeztével a napközis és tanulószobás, továbbá 

iskolaétkeztetésben részesülő tanulókat a felügyelő tanárok, illetve a pedagógiai asszisztensek 

fogadják, s felügyelik a rendet az ebédlőben és az előterekben. Utolsó tanóra, illetve foglalkozás 

után a pedagógusok a pedagógiai asszisztensek segítségével, a további foglalkozásokon részt 

nem vevő tanulókat hazaengedik.  
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A napközis és a tanulószobás tanulók 16.00 órakor vagy 16.30-kor szülői kérésre ettől az 

időponttól eltérő időben, legkésőbb 17.30-kor) hagyják el az iskola épületét. A tanulók számára 

16.30-tól 17.30-ig felügyelet biztosítunk. Egyéb esetben a tanuló csak írásos szülői kérésre, 

engedéllyel távozhat a foglalkozási idő alatt az iskolából.    

Nevelői vagy a pedagógiai asszisztensi felügyelet nélkül az iskola épületében – sem a 

folyosókon, sem egyéb más helyiségekben – vagy az udvaron tanuló nem tartózkodhat. 

7.2. A tehetséggondozó és a felzárkóztató foglalkozások rendje 

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül 

bárki igénybe veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az 

iskola és honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető teszi közzé. 

7.3. A számítógéptermek használati rendje 

 A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 

tartózkodhatnak. Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és 

azonnal jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat.  

 A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. Játékok 

telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, egyéb hardver 

eszközök bevitele tilos. Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott 

konfigurációs állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotába. 

  Használat során be kell tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait. 

 A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A 

számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások 

során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát. 

 A számítógépterem használati rendjére vonatkozó rendszergazdai utasításokat mindenki 

köteles betartani.  

7.4. A tornaterem használati rendje 

 A tornatermek tanítási időn kívül csak a pedagógusok engedélyével és felügyeletével 

használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.  
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 A felmentett tanuló az osztályával együtt a testnevelő tanár által kijelölt helyen 

tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan órát 

kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt tanulók 

szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a testnevelő 

tanárnak. 

 Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy iskolaorvos 

javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem kell jelen lenniük 

az órákon, ha az az első vagy az utolsó. A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, 

amíg az előző osztály elhagyja az öltözőket, csak ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig 

az öltözőben fegyelmezetten viselkedve várják a tanárt. Az öltözőt elhagyva 

lekapcsolják a villanyokat, és kulcsra zárják az öltözők ajtaját.   

 Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az óra 

előtti szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők rendjéért és tisztaságáért a 

tanulók felelősek. 

 A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi 

előírásokat. Baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének. 

7.5. Az ebédlő használatának rendje 

 A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be.  

 Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás. 

 Az étkezési kártyát át kell adni a konyha dolgozójának vagy az erre kijelölt 

asszisztensnek. 

 Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek 

udvariasak. Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt 

helyen kell beadni. 

  Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal és az 

étkező tisztaságára, rendjére. 

7.6. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

Az iskolában heti egy alkalommal orvos, a hét két napján pedig védőnő rendel. A rendelések 

az orvosi szoba ajtaján kifüggesztett rendelési időben vehetők igénybe. A tanulók félévenként 

egy alkalommal külön beosztás szerint fogászati, évenként szemészeti és általános 

szűrővizsgálaton vesznek részt. Ennek időpontjáról a tanulókat és a szülőket az osztályfőnök 

értesíti. A vizsgálatokon való részvétel kötelező. A hiányzók egyénileg kötelesek a pótlásról 

gondoskodni. 
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MELLÉKLET 

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 2020. 09.01-TŐL ÉRVÉNYES ELJÁRÁSREND 

módosítva 2020. november 26-tól 

Iskolánkban 2020. szeptember 1-én a hagyományos nevelés-oktatás megkezdődött a 

következő eljárásrend betartásával (tájékoztató szülői levelet küldtünk) 

A COVID miatt kialakult helyzet igényel néhány változtatást szabályainkban, amit a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével folyamatosan 

aktualizálunk. A koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése érdekében, 

a leírtak betartásában kérjük támogatásukat. 

 

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA  

 Iskolánkat kizárólag egészséges gyermek látogathatja. Kérjük a szülőket, amennyiben 

gyermeküknél bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje 

alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.  

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

van. 

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

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

cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és 

vesebetegség, stb.), erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, hiányzását igazolt 

hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági 

karanténba kerül. 

 

 Iskolába lépéskor mindenkinek kötelező a kézfertőtlenítés, valamint a maszk viselése. 

A szülők, illetve a látogatók ügyintézés céljából, kizárólag maszkban léphetnek be. 

Belépés az iskolába reggel 7.30-tól 

 Főbejárati ajtó Felső tagozat,  

 Hátsó (Harmat utcai) bejárat Alsó tagozat 

Iskola épületének elhagyása délután  

13:00-kor a tanító néni lekíséri a gyereket a fő/hátsó bejárathoz,  (ped. asszisztens vigyáz a 

többi tanulóra) 
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14:30-kor a tanító néni lekíséri a gyereket a fő/hátsó bejárathoz, (ped. asszisztens vigyáz a többi 

tanulóra) 

16:00-kor 

Főbejáraton megy ki Hátsó bejáraton megy ki 

fsz. 1                           4.a fsz. 4                             1.b 

fsz. 2                           4.b fsz. 5                             1.c 

fsz. 3                           4.c fsz. 6                             1.a 

II. em. 2                      2.b II. em. 5                        2.a 

II. em. 3                      3.b II em. 4                         3.a 

alagsor                        felső napközi  

 

Ügyelet: 

 

 Reggeli ügyelet 6.30-7.30 a tanulókat 7.20-ig engedjük be, az ezután érkezőknek kint 

kell várakozni 

A reggeli ügyeletet az udvaron tartjuk a gyerekeknek, eső esetén az erre kijelölt 

teremben (maszk használata javasolt) 

 Délutáni ügyelet: 16.30-17.30    

A délutáni ügyeletet az udvaron, illetve az ebédlőben  tudjuk megoldani. 

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

látogathatja. 

Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelünk, a NNK 

aktuális eljárásrendje szerint telefonon értesítjük Önöket.  

Megérkezésükig gyermeküket elkülönítjük, majd a szülők kötelesek mielőbb gondoskodni a 

gyermek orvosi ellátásáról. A vizsgálat után a szülő köteles az iskolát a gyermek állapotáról 

tájékoztatni, illetve feltétlenül értesíteni, ha a gyermeknél felmerül a koronavírus-gyanú vagy 

igazolt fertőzést állapítanak meg. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. 

  Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 

helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 

amely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 
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 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vehet részt. 

 TÁVOLSÁGTARTÁS 

 Kérjük a tanulókat, hogy kerüljék a csoportosulást tanítási időben, mind az intézmény 

területén, mind az intézmény épülete előtt. 

 Törekszünk a 1,5 m védőtávolság betartatására, amennyiben ez nem valósítható meg, az 

orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. 

 Minden köznevelési intézményben javasolt a nagy létszámú tanuló vagy pedagógus 

egyidejű jelenlétével járó rendezvény korlátozása. 

 A közösségi tereken (pl. folyosók, lépcsőház) a tanulók és tanáraik, az iskolát látogató 

oktatók ,technikai dolgozók maszkot viselnek.  

 

 TANÓRÁK, SZÜNETEK 

 A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások alatt, szünetekben a termeket rendszeresen 

szellőztetik. A szünetekben a csoportbontás, vagy engedélyezett szaktantermi órák után, 

a szükséges fertőtlenítést elvégezzük. 

 Felsős csoportbontásoknál ügyelünk a távolságtartásra, amennyiben ez nem megoldható 

maszk viselése kötelező. 

 A maszk viselése az osztályteremben megengedett azok számára, akik így érzik 

magukat biztonságban. 

 A csengetési rend változik. Két 20 perces szünetet iktattunk be (alsó, felső), amikor az 

osztályok beosztás szerint az udvaron tartózkodnak. 

 A pedagógusok az osztály létszáma és igényei alapján, alsó tagozaton rugalmasan 

kezelhetik a szüneteket.  

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartják a pedagógusok. Az 

öltözőkben egyszerre csak egy osztály diákjai tartózkodhatnak. A használt 

sporteszközök is fertőtlenítésre kerülnek. 

 SZEMÉLYI HIGIÉNÉ 

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók a pedagógusoktól 

részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak, 

figyelmeztető piktogramokat helyezünk ki a kapunál, folyosókon, tantermekben, 

mosdókban, étkezőkben.  Kérjük a szülőket, hogy otthon önök is tartsák és tartassák 

be ezeket! 
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 Köhögési etikett betartása: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd 

a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg 

kézfertőtlenítés. 

 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében 

fokozottan napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a kézzel gyakran érintett felületek (padok, asztalok, 

székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai 

eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható 

falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre. 

 A játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

Kérjük, hogy otthoni játékot ne hozzanak magukkal a gyerekek!  

 Étkezés, valamint az illemhelyiségek használata előtt és után kiemelt figyelmet kell 

fordítani nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek alapos szappanos kézmosására 

és/vagy kézfertőtlenítésére. 

  

6.    ÉTKEZÉS 

 Az étkezéseket a következő időbeosztás alapján szervezzük, sorban állás esetén a 

védőtávolságra figyelünk.  Felső tagozatosoknak a sorban állás alatt a védőmaszk viselése 

kötelező. 

 Az étkező tisztántartásáról, fertőtlenítéséről a konyhai személyzet gondoskodik. 

 Az ételt és az evőeszközöket tálcán az evőeszközök egyéni csomagolásával adják ki a 

befizetett tanulók számára a konyhai dolgozók, elkerülve ezzel, hogy azokat 

összefogdossák a gyerekek. 

 Az ételallergiával rendelkező tanulók az otthonról hozott ételt zárt dobozban hozhatják be 

az ebédlőbe 

 Otthonról tízórait, uzsonnát lehetőség szerint dobozban hozzák magukkal a gyermekek, és 

ne kínálják egymást. (rugalmasan változik) 
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ebédelési idő osztályok 

11:30-11:50 1. a, b, c 

12:00-12:30 2. a, b 

12:40-13:00 4.a, b, c 

13:05-13:25 3. a, b 

13:40-14:00 5.a,b,c 

14:05-14:25 6.a,b,c, 7. a, b 

14:20-14:40  8.a,b,c,  

  

Reggeli: alsó: 8:45-től tanteremben 

 felső: 8.45 ebédlőben 

  

7.  ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI  

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. 

 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 

vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi 

óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, 

zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. 

 A vizsgálatok megfelelő szervezésével (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) a 

védőnővel egyeztetünk 

  

Nyomatékosan kérjük a szülőket, tanulókat, hogy csak hiteles forrásokból 

tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a www.kormany.hu és a 

www.oktatas.hu felületein kell követni. 

  

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet 2020. október 1. napjától hatályos 5. § (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény 

területére külső személy nem léphet be. 

2020. október 1-től az intézmény területére: 

 az ott foglalkoztatott személyen 

 a szükséges karbantartást, illetve javítást végző személyen 

 tanulói jogviszonnyal rendelkező (általános iskola, művészeti iskola) tanulóin 
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             kívül más személy nem léphet be. 

 Kivéve: sürgős ügyintézés (előre egyeztetett időpontban) 

A Korm. rendelet értelmében október 1-től kötelező a testhőmérséklet mérése is. 

 Az iskolába való érkezéskor, a belépőknek kötelező a testhőmérséklet mérése. Abban 

az esetben léphet be valaki az iskolába, ha a testhőmérséklete nem haladja meg, az 

országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.  

 Azt a kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos 

tisztifőorvos által meghatározott értéket, a többi tanulótól elkülönítjük, erről a szülőt, 

vagy törvényes képviselőt haladéktalanul értesítjük.  

 A testhőmérséklet mérése érintésmentesen, hőmérővel történik, a bejáratoknál 

kialakított mérőpontokon. 

 

INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLAI FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTSÉGE ESETÉN  

Az iskolának jelentési kötelezettsége van a Tankerület és a X. Kerületi Hivatal Népegészségügyi 

Osztály felé ha: 

 valakiről kiderül az intézményben, hogy covid19 fertőzött (pozitív teszteredménye 

van). Legyen az tanuló, pedagógus, pedagógiai munkát segítő, technikai munkatárs, 

külső bérlő, külső látogató, szülő) 

 A járványügyi intézkedések meghatározása (beleértve a karantén elrendelését, feloldását stb.) 

a területi népegészségügyi hatóság, míg a tanügyi intézkedésekre (így a rendkívüli szünet vagy 

a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére vagy visszavonására) vonatkozó javaslat 

felterjesztése az Emberi Erőforrások Minisztériuma feladata.  

Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív 

Törzs dönt.  

 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat 

ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes 

találkozást nem igénylő kapcsolatában –elsősorban digitális eszközök alkalmazásával –

történik.  

 A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát 

oktatási célból nem látogathatják.  
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 Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, 

digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet igény esetén megszervezzük a szülők 

támogatása érdekében.  

 Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a 

gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ gondoskodik. A gyermekfelügyelet 

során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a 

gyermekétkeztetést 

 

Az INTÉZMÉNYI DIGITÁLIS MUNKARENDJE  

 

Intézményünk által használt digitális platformok: KRÉTA rendszer, Microsoft TEAMS felülete 

(felhasználónév, jelszó kiosztása megtörtént) 

 KRÉTA rendszer: Kréta E-Ügyintézés felülete a szülőkkel és diákokkal való 

kapcsolattartáshoz használt platform. 

Az E-Napló felületén a tanítási órák naplózása, illetve a házi feladat fülön a feladatok kiosztása 

történik. 

A TEAMS felületét az online órák megtartására, bővebb órai anyagok, házi feladatok 

feltöltésére használjuk. Az online órákra a belépés kötelező, megfelelő digitális eszközök 

birtokában. 

 Intézményünk azokat a tanulókat, akiket nem tud, az osztályfőnök a digitális munkarendbe 

bevonni telefonon felkeresi, illetve papír alapon postázza a feladatokat és a felszólítást nekik.  

 Azon gyermekek ügyében, akiket az iskola egyáltalán nem tud elérni, a gyermekvédelmi 

felelős felveszi a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. 

 

 

3. sz. melléklet 

 AZ INTÉZMÉNYBEN MŰKÖDŐ EGYEZTETŐ FÓRUMOK NYILATKOZATAI 
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FÜGGELÉK 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

5. § (1) A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni 

a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírásokat, 

b) *  az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények kivételével a térítési díj, tandíj 

befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló által előállított 

termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 

c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a 

nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 

d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és 

formáit, 

e) a gyermekek, tanulók jutalmazásának elveit és formáit, 

f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

g) elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját, 

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok 

alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, 

i) *  a tankönyvellátás iskolán belüli szabályait. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg 

a) a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított 

hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet, 

b) az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendet, 

c) a tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, 

d) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, 

e) a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói 

magatartást, 

f) az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, 

kollégiumhoz tartozó területek használatának rendjét, 

g) az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. 

 

 

 

 
















