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„Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jo-

gok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önma-

gáért valóan fontos. Minden, ami az iskolában történik, a gyermek boldogságát: adottságainak ki-

bontakoztatását, a siker örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit 

kell, hogy szolgálja.” 

( Dr. Bíró Endre: Jogok az iskolában) 

1. A házirenddel kapcsolatos általános rendelkezések 

1. 1. Bevezető 

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és köte-

lességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az 

iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi rendelkezéseket, 

szabályozza az iskola belső életét. 

Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgo-

zójára kötelező. 

A tagiskola házirendje állapítja meg, hogy tanulóink a jogszabályokban meghatározott tanulói jo-

gokat és kötelezettségeket milyen módon tudják gyakorolni, valamint megállapítja a tagiskolai mun-

karendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, a tagiskola helyiségei, berendezési tárgyai, 

eszközei és a tagiskolához tartozó területek használatának rendjét. 

A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek 

részletes szabályait jelen házirend és a jogszabályok tartalmazzák. 

Jelen házirend mellékletében található a különböző jogszabályok, rendelkezések nyelvezetétől el-

térően, a tanulókat közvetlenül érintő szabályozások esetében egyes szám második személyben író-

dott tanulói házirend. 

 

A házirend – a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola és Tagintézményei Szerve-

zeti és Működési Szabályzatával, Pedagógiai programjával és a tagintézmény tanévenkénti 

munkatervével együtt - az alábbiakban szabályozza a tagiskola belső rendjét. 
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1. 2. Általános elvárások 

A nevelőtestület fontosnak tartja: 

 a tagintézmény valamennyi tanulója ismerje tagiskolája múltját, s ápolja annak hagyományait 

 a tagiskola használói ismerjék meg és tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában meg-

fogalmazott célokat, normákat 

 tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék tagiskolánk jó hírnevét, és 

tartsák be a kulturált viselkedés szabályait 

 az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon a maga és mások testi épségére, tulajdo-

nára, a tagiskola épületére és vagyonára. 

1. 3. A házirend célja 

 

A Kinizsi Lakótelepi Tagiskola házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakí-

tása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő és oktató 

munka végzését valamint a kiegyensúlyozott közösségi élet feltételeit biztosítják. 

 

A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja  

 a közösségi élet szervezését 

 a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását 

 az értékek közvetítését 

 elősegíti a tagiskola oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező a tagis-

kola közösségeinek tagjai számára. 

1. 4. A házirend feladata 

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják a 

tagintézmény 

 törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával 

 közösségi életének szervezését 

 pedagógia programjában megfogalmazott célok megvalósítását 

 az oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását 

 szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát  

 kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kol-

lektív jogok érvényesülését 
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1. 5. A házirend szabályainak alapjai 

1.5.1 A házirend jogi háttere: 

 

 Magyarország Alaptörvénye1  

 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2  

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

velési intézmények névhasználatáról 3  

 1991. évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre 

vonatkozó szabályai 4   

 

1.5.2. A házirend egyéb forrásai: 

 az intézmény korábbi házirendje 

 az intézmény pedagógiai programja  

 a nevelőtestület oktató- nevelő célkitűzései, munkaterve 

1. 6. A házirend hatálya 

1.6.1. A házirend a törvény felhatalmazása alapján elkészített belső szabályzat, mely vonatkozik a 

tanulókra, pedagógusokra, a tagiskola más alkalmazottjaira és a szülőkre, akik a gyermek tör-

vényes képviselőjeként gyakorolnak jogokat, teljesítenek kötelességeket. A házirendben követ-

kezetesen a szülő kifejezést használjuk, mely fogalom alatt minden esetben a gyermek törvényes 

képviselőjét értjük. 

1.6.2. A házirend a tagiskola belső életét szabályozza, tehát hatályos a tagiskola teljes területén, 

illetve az ahhoz kapcsolódó területeken, valamint a tagiskola által szervezett és a pedagógiai prog-

ramban meghatározott iskolán kívüli programokon, rendezvényeken. 

1.6.3. A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor iskolánk ellátja az intézmé-

nyünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét. 

1.6.4. A házirend a legitimációs záradékban meghatározott hatálybalépés napjától visszavoná-

sig érvényes, folyamatosan a tagiskola területére való belépéstől, annak elhagyásáig, továbbá a közös 

rendezvények időtartama alatt. 

                                                 
1 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv 
2 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 
3 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm 
4 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.tv 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100425.atv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100064.tv
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1. 7. A házirend elfogadásának szabályai 

1.7.1. A házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével a tag-

iskola vezetője készíti el. 

1.7.2. A házirend tervezetét megvitatják: 

 a nevelőtestület  

 az iskolai tanulóközösségek képviselői (Diákönkormányzat) 

 a szülői munkaközösség képviselői 

Véleményüket, javaslatukat eljuttatják az iskola vezetőjéhez, aki ezeket egyezteti, összesíti. 

1.7.3. A tagiskola vezetője a tantestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség véleményé-

nek, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véle-

ményezi a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a há-

zirendet a tagiskola nevelőtestülete fogadja el. 

1.7.4. Ha az egyetértési jog gyakorlói (szülői munkaközösség, diákönkormányzat) közül bármelyi-

kük nem ért egyet a házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell 

indokolnia. A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia, s 

vagy módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. Vitás esetekben 3 fős bizottságot kell létre-

hozni a kérdések végleges rendezésére. 

1.7.5. A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. A házi-

rendet a tagintézmény nevelőtestülete részéről a tagiskola vezetője az egyetértési jogot gyakorlók 

részéről pedig a szülői munkaközösség elnöke, illetve a diákönkormányzat képviselője írja alá. 

1. 8. A házirend felülvizsgálata, módosítása 

1.8.1. Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha 

 jogszabályi változások következnek be 

 a tagiskola vezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség együtte-

sen igényt tartanak erre 

1.8.2. Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév október 30. napjáig 

javasolhatja: 

 a tagiskola vezetője 

 a nevelőtestület 



Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 

HÁZIREND 

 a szülői munkaközösség 

 a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be a tagin-

tézmény vezetőjének. 

1.8.3.A felülvizsgálatot, a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, el-

fogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 

1. 9. A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gya-

korlása szempontjából 

1.9.1. Az intézményben a tanulók a következő tanulási közösségek munkájában vehetnek részt: 

 osztály 

 napközis csoport 

 tanulószoba 

 diákkör (szakkör, sportkör, művészeti csoport, önképzőkör…) 

 diákönkormányzat 

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

Az osztályközösség élén – mint pedagógus-vezető – az osztályfőnök áll.  

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

szervezésére – két fő képviselőt (küldöttet) delegál az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

1.9.4. A napközis csoportba, tanulószobába, diákkörökbe történő jelentkezés egy tanévre szól, a je-

lentkezőknek tanév végéig részt kell venniük a választott csoport tevékenységében. 

1.9.5. Diákönkormányzatot és diákkört a tanulók saját maguk is alakíthatnak. Új diákönkormányzat 

vagy diákkör létrehozásáról, a tagiskola vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell. 

1.9.6.  Az iskolában tanulók nagyobb közössége: a diákönkormányzat kötelező véleményezési joga 

szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

1. 10. A házirend nyilvánosságra hozatala 

1.10.1. A házirendet az elfogadástól számított 30. napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről 

a tagintézmény vezetője köteles intézkedni. 

1.10.2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető 
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 az iskola székhelyén 

 a tagiskola könyvtárában 

 a tagiskola nevelői szobájában 

 a tagiskola vezetőjénél 

 a tagiskola vezetőhelyettesénél 

 a szülői faliújságon kifüggesztve 

 a tanulói házirend pedig minden osztályban kifüggesztve 

 az iskolaőrnél 

1.10.3. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 

történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

1.10.4. A házirendből 1-1 példányt kapnak: 

 a diákönkormányzatot segítő felnőtt személy 

 a szülői munkaközösség elnöke 

 az iskolaőr 

1.10.5. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájé-

koztatnia kell: 

 osztályfőnöki óra keretében a tanulókat 

 szülői értekezleten a szülőket 

1.10.6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán 

 a szülőkkel szülői értekezleten 

1.10.7. A házirendről az érintettek tájékoztatást kérhetnek a tagiskola vezetőjétől, igazgatóhe-

lyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, a nevelőktől fogadó órájukon vagy – ettől eltérően – előre 

egyeztetett időpontban. 
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2. A tanulók jogai 

A tagiskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot te-

hetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthe-

tik. 

Csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük hozzájárulása, illetve jóváhagyása: 

 ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul 

 ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel 

 a tanítási időn kívül 16.00 óráig szervezett programok alól mentesítést kér 

 ha a tanulmányi idő megrövidül 

2.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

2.1.1. A tanuló a tagiskolával tanulói jogviszonyban áll, mely felvétel vagy átvétel útján keletkezik. 

A felvételről vagy átvételről az iskola főigazgatója dönt, a tagintézmény vezetőjének tájékoztatása 

alapján. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21-25. 

§. részletesen szabályozzák. 

2. 2. Tanköteles gyermek felvétele 

2.2.1. A tagiskola köteles felvenni a tanulót, ha körzetéhez tartozik. A felvételt az intézmény akkor 

tagadhatja meg, ha a felvétel osztálylétszám korlátba, vagy az Alapító okiratban foglalt iskolai maxi-

mum létszámba ütközik.  

2.2.2. A beíratás után nyolc munkanapon belül az iskola főigazgatója dönt a felvételről, illetve eluta-

sításról a tagintézmény igazgatójának tájékoztatása alapján. A tagiskola igazgatója erről a szülőket 

írásban értesíti.  

2.2.3. Az elsős tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján, 

a tagintézmény igazgató javaslatára, a nevelőtestület dönt. 

2. 3. Tankötelessé vált tanulókkal kapcsolatos sorsolási eljárásrend 

2.3.1. A sorsolás lebonyolításának jogszabályi hátterét a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti közneve-

lésről, ill. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet biztosítja. 
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2.3.2. A 1. osztályosok beiratkozását követően két munkanapon belül összesítésre kerül, hogy mely 

csoportba tartozók között nem tudja teljesíteni az intézmény a felvételi, átvételi kérelmet helyhiány 

miatt. 

2.3.3. Az összesítést követően két munkanapon belül a főigazgató a tagintézmény-igazgatókkal 

egyeztető megbeszélésen vesz részt. A megbeszélés témája a felvételi kérelmet helyhiány miatt tel-

jesíteni nem tudó tagintézményekben a felvételi kérelmet kérő tanulók adatainak áttekintése, elem-

zése. 

2.3.4. A tagintézményi egyeztetést követő munkanapon a főigazgató értesíti a tankerület igazgatóját, 

kérve a hivatalos – közjegyző által felügyelt – sorsolás megszervezését.  

2.3.5. A sorsolás helyét, idejét, a felügyelő közjegyzőt a tankerület igazgatója jelöli ki. A sorsoláson 

részt vesznek a felvételi, átvételi kérelmet benyújtók törvényes képviselői, a főigazgató, a tankerület 

igazgatója vagy az általa képviseleti joggal megbízott hatósági személy.  

2. 3. 6. A sorsolás időpontjáról az érintetteket hivatalos postai küldeményben a főigazgató értesíti ki.  

2. 4. A felsőbb évfolyamra történő tanulói felvétel 

2.4.1. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 23.§ (6) bekezdése lehetővé teszi a tanuló átvételét a 

tanítási év során.  

2.4.2. A tagiskolánkban emelt szintű informatikai képzésben való részvételre van lehetőség, mely 

vonzó lehet az érdeklődő tanulók számára. Felvétel esetén a szülő nyilatkozik, hogy vállalja az emelt 

szintű képzéssel járó többlet terheket. 

2.4.3. Felsőbb évfolyamokra történő tanulói felvétel előtt előzetes konzultáció szükséges az érdeklő-

dőkkel, majd az egyedi körülmények mérlegelése alapján, a tagiskola-igazgató javaslatát figyelembe 

véve a főigazgató dönt a felvételről. 

2.4.4. Kedvező döntés esetén a tagiskola igazgatója befogadó nyilatkozatot állít ki a tanuló számára. 

2. 5. A tanulói jogviszony megszűnése 

2.5.1 Megszűnik a tanulói jogviszony: 

 ha a tanulót másik iskola, tagiskola átvette 

 az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján 

 a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem 

kívánja folytatni. 
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  a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján 

 ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik 

2. 6. A tanulói jogviszony szünetelése 

2.6.1. A tanulói jogviszony szünetelésére akkor van szüksége a tanulónak, ha tartós akadályoztatása 

miatt nem tud eleget tenni a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségének. 

2.6.2. A tanulmányok megszakítását a szülő kérheti a tagiskola igazgatójától, melyről a főigazgató 

dönt, a tanuló mindenekfelett álló érdekeit figyelembe véve. 

2.6.3. A tanulónak a tanulói jogviszony szünetelése alatt is joga, hogy látogassa a tagiskola létesít-

ményeit, tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekben, kérje átvételét másik iskolába, tagiskolába. 

2.6.4. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a tanulói jogviszony szünetelése alatt is gyako-

rolhatja. 

2. 7. Az egyéni munkarend  

A 2019. szeptember 1. napjától hatályba lépő törvényi rendelkezések alapján, az eddig magántanulói 

jogviszonyként ismert jogintézményt felváltotta az egyéni munkarend intézménye. 

A Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki arra, hogy felmentést engedélyezzen a tankötelezettség 

iskolába járással történő teljesítése alól.  

 

Az egyéni munkarenddel kapcsolatos eljárásra vonatkozó jogszabályok:5 

• Nkt. – 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• Ákr. – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

• Okt.Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 

• Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelet 

• EMMI rendelet - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

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

• Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) 

EMMI rendelet  

 

2.7.1. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 75.§ (1-2.) bekezdése alapján a tankötelezettség - a szülő 

választása alapján – egyéni munkarenddel is teljesíthető. 

                                                 
5 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend
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2.7.2. Az egyéni munkarenddé nyilvánításról a szülő írásbeli kérelme és a tagiskola- igazgató véle-

ményének figyelembe vételével az Oktatási Hivatal dönt. 

2.7.3. Ha a tanuló szülői döntés alapján egyéni munkarenddel tesz eleget tankötelezettségének, fel-

készítéséről a szülő gondoskodik. 

2.7.4. Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló is a tagiskola közösségébe tartozik, megilletik 

mindazon jogok, amelyek megilletik a többi tanulót, és rá is vonatkoznak azok a kötelezettségek, 

amelyeket a többi tanulónak meg kell tartani. 

2.7.5. Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló a tagiskola valamennyi kötelező tanórai foglalko-

zása alól fel kell menteni. 

2.7.6. Az egyéni munkarenddel rendelkező tanuló az igazgató által meghatározott időben, és a neve-

lőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. 

2.7.7. Abban az esetben, ha súlyos betegség vagy sajátos nevelési igény miatt kell a tanulónak tanul-

mányait egyéni munkarendben folytatnia, a tanuló felkészítését ennek figyelembevételével kell meg-

szervezni a rendelkezésre álló órakeret terhére. 

3. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

3.1. Jogok az első tanév megkezdésétől 

3.1.1. A tagiskolába történt beiratkozás után a tanulói jogokat csak az iskolai tanév megkezdésétől 

(tanévnyitó) gyakorolhatják a tagintézmény tanulói. 

3.1.2. A beíratás napjától (tanulói jogviszony megkezdésekor) a tanuló joga, hogy: 

 információt kapjon a tagiskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok munkájával 

összefüggő kérdésekkel kapcsolatban, 

 megismerje a tagiskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit, 

 részt vegyen a tagiskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, 

 előzetes egyeztetés után (vagy a tagiskola igazgatójának engedélye alapján) társaival, vagy 

egyénileg használja a tagiskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, (sportlétesítmények, 

könyvtár) 

 egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez, a tagiskola igazgatójához, vagy a főigazgató-

hoz forduljon. 
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3. 2. Minden tanuló joga 

3.2.1. A tagiskola minden tanulójának joga, hogy: 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen 

 igénybe vegye a tagiskola létesítményeit, és az intézmény nyújtotta tanulmányi és egyéb ked-

vezményeket (korrepetálás, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvezményes étkezés stb.) 

 napközi otthoni, tanulószobai ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsa-

nak számára 

 tanárait, a tagiskola vezetőségét felkeresse problémáival, illetve ha jogsérelem éri, szóban, 

vagy írásban jelezhesse  

 érdemjegyeiről, tanárai bejegyzéseiről folyamatosan értesüljön 

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön - 

mások vallásos meggyőződéseit is tiszteletben tartva -, szabadon gyakorolhassa vallását 

 részt vehessen tanulmányi versenyeken 

 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja 

 szervezhesse az iskolai közéletet, részt vehessen a tanulói diákönkormányzat működtetésében, 

ehhez a tantestület, a tagiskola vezetőjének segítségét kérje 

 véleményt mondjon, javaslatot tehessen és kezdeményezhesse a tagiskola életével kapcsolatos 

kérdések feltevését, s ezekre érdemi választ kapjon 

 képviselői útján részt vehessen az érdekeit érintő döntések meghozatalában 

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén 

 kezdeményezhesse diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) 

létrehozását és ezek munkájában részt vehessen 

 egyéni, közösségi problémáinak megoldásához kérhesse tanárai, osztályfőnöke, az iskolapszi-

chológus és az iskolaorvos, illetve a tagiskola vezetőjének segítségét 

 családja anyagi helyzetétől függően – indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támo-

gatásban részesüljön 

 fennmaradó szabadidejében tanórán kívüli foglalkozásokra járjon (szabadidős és kulturális 

programok, tömegsport, sportverseny, stb.) 
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 adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön 

 személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és 

védelmet biztosítsanak számára, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne al-

kalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne 

vessék alá 

 adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja 

 kulturált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi 

munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről 

 kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon 

 a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje 

 kérhesse, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor. 

 véleményt mondhasson az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával kapcsola-

tos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát 

 javaslatot tehet a tagintézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben. 

 részt vehet a tagiskola tanulóközösségeinek foglalkozásain, az iskola által szervezett progra-

mokon, rendezvényeken, versenyeken 

 első osztálytól kezdődően – a tantervben, vagy a pedagógiai programban, meghatározott ke-

retek között válasszon a választható tantárgyakból 

 szükség esetén korrepetálást kérhessen tanítóitól, tanáraitól 

 értesüljön az elektronikus naplóba bekerülő értékelésről, érdemjegyeiről, bejegyzésekről 

 kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban ré-

szesüljön. A jutalmak odaítéléséről a tagiskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök 

és a diákönkormányzat dönthet 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy a tagiskola 

igazgatójától, valamint, hogy ezekre az ügyekre választ kapjon 
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3. 3. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 

kérdések 

3.3.1. A tagiskola igazgatója minden elsős tanuló beiratkozása előtt tájékoztatja az érdeklődő szülőket 

a helyi tantervről, mely tartalmazza a tantárgyakat és azok óraszámait.  

3.3.2. Az iskolában emelt szintű informatika-oktatás zajlik, az erről szóló tájékoztatást szintén meg-

kapja a szülő. 

3.3.3. A szülő írásban nyilatkozik, hogy erkölcstan, vagy hit-és erkölcstan tantárgy oktatását igényli 

gyermeke számára. A szülő a kérését minden év május 20-ig módosíthatja. 

3.3.4. Tanulóként – a tantervi anyagon túlmenően – érdeklődése, képességei alapján különböző szak-

körökön, korrepetálásokon, sportkörökön vehet részt az intézmény minden diákja, melyekre a tanév-

kezdés második hetéig lehet jelentkezni. A foglalkozásokról az osztályfőnökök, szaktanárok adnak 

tájékoztatást. 

A jelentkezés után köteles a tanuló a tanév végéig részt venni az általa választott foglalkozásokon. 

3.3.5. A tanév során a tanuló egy alkalommal a tagintézmény-vezető engedélyével módosíthatja 

választását. 

3.3.6. A módosítás iránti kérvényt a kiskorú tanuló szülője nyújtja be az iskola vezetőjéhez. 

3. 4. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra történő felvétel 

3.4.1. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 27.§ (2) pontja értelmében a tagiskola biz-

tosítja a tanulók számára a napközi otthoni és tanulószobai ellátást.  

3.4.2. A napközi otthoni foglalkozás és a tanulószobai ellátás egy tanévre szól, melyet csak indokolt 

esetben lehet lemondani a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 55.§ (1) pontja értelmé-

ben. A lemondásról szóló kérvényt a szülő írásban köteles benyújtani a tagintézmény-vezetőjének 

minden tanév májusában, melynek elfogadásáról a gyermek érdekeit figyelembe véve a tagiskola 

vezetője dönt. 

3.4.3. A szülők év közben is kérhetik gyermekük részére a tanulószobai és napközis felvételt. A ké-

relmet írásban kell benyújtani a tagiskola igazgatójának. 

3.4.4. Az osztályfőnökök is szorgalmazhatják a tanulószoba évközi igénybevételét hosszabb hiány-

zást követően, valamint akkor, ha tanítványaiknál gyermekvédelmi szempontok vagy tanulmányi 

eredmények ezt indokolják. 
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3. 4.5. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hát-

rányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

3.4. 6. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési tör-

vényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek 

mindkét szülője dolgozik, vagy nehéz szociális körülmények között élnek. 

 

3. 5. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi 

jogon járó tankönyvtámogatás elve és az elosztás rendje 

 

3.5.1. Az intézményben szociális segély, vagy szociális támogatás folyósítása nem történik.  

3.5.2. A szociális célú összegek jogosultságáról és mértékéről az iskola igazgatójának javaslatára a 

KMJV Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámügyi Irodája dönt. Az elbírálás a gyermekvédelmi 

törvény és a helyi önkormányzat rendelete alapján történik. 

3.5.3. Szociális segély adható: 

 étkezési térítési díj mérséklésére 

 rászoruló tanulók kirándulás költségeihez való hozzájárulására 

3.5.4. Azt a tanulót lehet szociális segélyben részesíteni, akit előzetes környezet-vizsgálat eredmé-

nyeként, vagy a tanuló illetve, törvényes képviselője írásbeli kérelme alapján az osztályfőnöke és az 

iskolai gyermekvédelmi felelős javasol. 

3.5.5. A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:  

 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli 

 akit az egyik szülő egyedül nevel 

 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori nyugdíjminimumot 

 ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás 

3.5.6. Az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős feladata a szülők felvilágosítása a szociális 

juttatásokról. Ennek fórumai a szülői értekezletek, fogadóórák, családlátogatások. 

3.5.7. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

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

kézikönyveket a könyvtári nyitva tartás során kölcsönözhetik. 
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3.5.8. Az intézményben az alanyi jogon járó tankönyvtámogatáson túl, további tankönyvtámogatás 

biztosítására nincs lehetőség. 

3.5.9. A tankönyvrendelést - a munkaközösségek véleményének kikérésével - az igazgató által meg-

bízott tankönyvfelelős készíti el. A tagintézmény-vezető elektronikus formában megküldi a tan-

könyvrendelési adatokat a fenntartónak. 

3. 6. Étkezési térítési díjak befizetésének és visszatérítésének rendje 

3.6.1. Iskolánkban – a szorgalmi időszakban - mindennapos étkezés igényelhető az alábbiak szerint:  

 tízórai – ebéd - uzsonna 

 tízórai - ebéd 

 ebéd - uzsonna 

 ebéd 

3.6.2. Az étkezési térítési díjakat – előzetes tájékoztatás alapján - a Humánszolgáltatási Gondnokság 

kijelölt munkatársainál kell befizetni az aulában, valamint banki átutalásos formában lehet kiegyen-

líteni. 

3.6.3. A tanuló hiányzása esetén, az étkezést a következő naptól csak abban az esetben tudjuk törölni, 

ha – telefonon vagy személyesen – a szülő reggel 9 óráig lemondja. 

3.6.4. Bejelentett hiányzás esetén az igénybe nem vett napok térítési díjai a következő befizetéskor 

jóváírásra kerülnek. 

3. 7. Különleges gondozáshoz való jog 

3.7.1. A tanuló joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellá-

tásban – különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön. 

3.7.2. Az iskola tájékoztatja a szülőket a mindenkori gyermekvédelmi törvény, és a fenntartó önkor-

mányzat rendeletei által meghatározott igénybe vehető ellátásokról, intézkedésekről. 

3.7.3. A tanulók eredményesebb és sikeresebb tanulása érdekében, a szülők beleegyezésével az iskola 

a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez fordulhat segítségért. 

3.7.4. Az osztályfőnökök és szaktanárok pedagógiai jellemzését tartalmazó beutalókat – a szülő 

egyetértő aláírásával – az iskola továbbítja. 

3.7.5. A sajátos nevelési igényű tanulónak joga – az igényjogosultság megállapításától kezdődően –, 

hogy állapotának megfelelő ellátásban, és a törvény által biztosított kedvezményekben részesüljön. 
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3.8. Érdekképviselet az iskolában 

3.8.1. Sérelem esetén az iskola tanulói az osztályfőnöküktől, illetve az iskola vezetőjétől kérhetnek 

jogorvoslatot. 

3.8.2. A tanulók észrevételeiket megtehetik egyénileg vagy kollektíven, nyilvánosan vagy bizalmi 

alapon. 

3.8.3. A tanulói közösségek, életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK)  ke-

resztül érvényesíthetik jogaikat. 

3.8.4. A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, ennek működését, fel-

építését és a létrehozására vonatkozó szabályokat a DÖK SZMSZ-e tartalmazza. 

3.8.5. A diákönkormányzat tagjainak megválasztásakor minden tanuló választó és választható. 

3.8.6. A DÖK véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kap-

csolatos valamennyi kérdésben.  

3.8.7. Az éves munkatervben meghatározott tanítás nélküli munkanapok közül egy nap programját és 

annak pontos időpontját a DÖK határozza meg a tantestület egyetértésével. Ezt az aktuális tanév első 

munkahetében kell megtenni. 

3.8.8. A tanulók bármikor fordulhatnak a diákönkormányzathoz érdekképviseletért, illetve az őket ért 

sérelem orvoslásáért írásban vagy szóban, a DÖK elnökénél vagy segítő pedagógusánál fogadóórá-

ban, gyűlésen vagy az évente megrendezett diákközgyűlés alkalmával.  

3.8.9. A diákkörök munkájában minden tanuló részt vehet, de kezdeményezheti azok létrehozását is. 

A megalakulás feltétele minimum 20 fős tagság és a diákkör megalakulásának bejelentése az iskola-

vezetésnek. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkört 

csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működés 

feltételeit.  

3.8.10. A tagintézmény Szülői Munkaközössége képviseleti úton választott szülői szervezet, mely 

jogosult eljárni valamennyi szülő képviseletében. 

3.8.11. A Szervezeti és Működési Szabályzat III. pontja részletesen tartalmazza a szülői közösség 

kapcsolattartásának rendjét. 

3.8.12. Az intézmény zavartalan működése és a nevelő-oktató munka nyugodt feltételeihez szükséges 

körülmények biztosítása érdekében a szülő a tanítás ideje alatt az intézmény épületében indokolatla-

nul nem tartózkodhat. 
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3.8.13. Az iskolába a tanulókat a szüleik elkísérhetik, de az órákra való felkészülés zavartalansága 

érdekében 745-ig az iskolát kötelesek elhagyni. 

3.8.14. A tanítási idő alatt (1600 óráig) a szülő csak a portáig jöhet az épületbe, és a portáson keresztül 

kérhet segítséget egyéni gondjai megoldásához. 

3.9. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 

rendje, formája 

3.9.1. A tanulók az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak min-

den kérdésről, az iskola működéséről, az őket nevelő és oktató pedagógusok munkájáról, tájékoztatást 

kaphatnak az őket és tanulmányaikat érintő kérdésekről, e körben javaslatot tehetnek, kérdést intéz-

hetnek az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 30 napon 

belül érdemi választ kell kapniuk. 

3.9.2. Az iskola életével kapcsolatos tanulói kérdéseket, észrevételeket a diákönkormányzat, a segítő 

tanár közreműködésével eljuttatja az iskola igazgatójához. 

3.9.3. A diákönkormányzat vezetője – javasolt napirend megjelölésével – a segítő tanár útján diák-

közgyűlés összehívását kezdeményezheti az igazgatónál. A diákközgyűlés levezető elnöke a diákön-

kormányzatot segítő tanár. A diákközgyűlésen a DÖK képviselői mellett jelen vannak a 3. és 4. év-

folyamon illetve a felső tagozaton tanító pedagógusok és az iskolavezetőség. 

3.9.4.  A tanulókat érintő összes kérdésben (tanulói házirend, éves munkaterv, étkezési és szociális 

kedvezmények, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos 

programok, fogadó órák, stb.) rendszeres ismertetést, tájékoztatást adnak az osztályfőnökök és az 

illetékes szaktanárok. 

3.9.5. Az elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja 

Az iskolában az elektronikus napló bevezetésre került. Az elektronikus naplóba az adatokat 

(órarendi tanórák, helyettesítések tananyaga, hiányzó/késő tanulók, osztályzatok) digitális úton, elő-

zőleg egyedileg kiosztott felhasználónévvel és belépési kóddal, folyamatosan, naprakészen fogják 

bevinni az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős alkalmazottak. Általános belépési, 

hozzáférési jogosultsága a rendszergazdának, és az iskolavezetés egy tagjának lesz. Az adott diákra 

vonatkozó e-naplóhoz minden diáknak a saját szülője/gondviselője a rendszergazda által előzetesen 

kiosztott egyedi belépési névvel, azonosítóval tud majd hozzáférni. A szülők saját gyermekük e-napló 

bejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten keresztül történő hozzáférés igé-

nyét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő igénybejelentő nyomtatvány kitöltése után az 

igazgató helyettes gondoskodik a hozzáférés megvalósításáról, valamint a szülő e-mailben történő 
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értesítéséről. A szülő az azonosítás után kizárólag a saját gyermeke adataihoz férhet hozzá. A szülő 

köteles a kapott jelszó biztonságos kezeléséről gondoskodni. Az adatvédelem biztosítása érdekében 

– bármilyen probléma esetén - a szülőnek kötelessége az intézményt tájékoztatni. Az elektronikus 

napló hozzáférhetősége az iskola honlapjáról (www.kinizsisuli.hu), valamint közvetlenül a 

https://klik033966007.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login felületről lehetséges.  

3.10. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 

díjazás szabályai 

3.10.1. A tanulók által elkészített termékek értékesítése során keletkezett hasznot az iskolának meg 

kell osztania a tanulóval. A tanulóknak kifizetett összeget az adott dolog elkészítésében közreműködő 

tanulók között a végzett munka arányában, a költségek figyelembevételével kell szétosztani.  

3.10.2. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai foglalkozást vezető nevelő javaslata alap-

ján, az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

3.10.3.  A tanuló, vagy törvényes képviselője írásbeli nyilatkozatával lemondhat az őt megillető dí-

jazásról. 

4. A tanulók kötelességei 

Minden tanuló az iskolai közösség tagja. A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 46.§-

ban felsorolt kötelességeit a beíratás napjától kezdve gyakorolja, első osztályba lépő tanuló az első 

tanítási év megkezdésétől. Ezen kötelességekből fakadóan: 

A tanuló kötelessége, hogy 

 részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon  

 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfele-

lően - tanulmányi kötelezettségének 

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügye-

lete, szükség esetén irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműköd-

jön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási 

órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában 

 megtartsa az iskola tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó 

területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait 

http://www.kinizsisuli.hu/
https://klik033966007.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login
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 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egész-

ségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismere-

teket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalma-

zottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet vagy balesetet észlelt 

 megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során hasz-

nált eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit 

 az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszte-

letben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait 

 megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat 

 a gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és 

védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló 

nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó bünte-

tésnek vagy bánásmódnak. 

A tanuló kötelessége továbbá, hogy 

 a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a 

tanórákra, házi feladatait elkészítse 

 az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési kö-

vetelményeinek megfeleljen 

 tiszteletben tartva társai tanuláshoz való jogát, figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen 

részt vegyen a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon 

 a tanítási órákhoz szükséges taneszközeit, felszereléseit mindig hozza magával 

 a beírt osztályzatokat, bejegyzéseket szüleivel láttamoztassa 

 társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nél-

kül a tagiskola területén mobiltelefonnal képeket, illetve hangfelvételeket nem készíthet, fény-

képezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rög-

zíthet. 

 úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és a tagiskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint 

mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában 

 a tagiskolában és a tagiskolai rendezvényeken viselkedjen kulturáltan 
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 a választott tisztségét, vállalt megbízatását lelkiismeretesen teljesítse 

 védje a személyi és közösségi tulajdont, egyénileg is felelős a tantermek, a folyosók, a torna-

terem, az iskolaudvar és az iskola környezetének tisztaságáért, az iskola felszereléséért, a kö-

zös és a személyi tulajdon megőrzéséért, védelméért 

 vigyázzon a tagiskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje 

 az általa okozott kárt térítse meg a jogszabályokban előírt módon 

 óvja maga és társai egészségét és testi épségét 

 elsajátítsa és betartsa az alapvető egészségvédelmi, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabá-

lyokat, melyeket a tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hoz 

 részt vegyen a tagiskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiány-

zásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja 

 a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek 

és egyéb egészségkárosító anyagok fogyasztásától tartózkodjon 

 a gyermekfelelősök utasításait és kéréseit köteles figyelembe venni, és azok szerint cselekedni 

 aktívan vegyen részt tagintézményünk hagyományainak ápolásában és továbbfejlesztésében 

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

jelenjen meg 

 tanulóként az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ruhát viseljen, (ünnepélyeken a sötét 

nadrág, illetve szoknya és fehér ing, illetve blúz a megfelelő öltözék) 

5. A tanulói kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

5.1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó előírások 

5.1.1. Minden tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való tá-

volmaradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni. A szülő tanévenként három tanítási napot iga-

zolhat. 

5.1.2. Előzetes távolmaradási engedélyt a szülők írásban kérhetnek. Az engedély megadásáról tan-

évenként három napig az osztályfőnök, ezen túl a tagiskola-igazgató dönt. A döntés során figyelembe 

kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásai mennyiségét és azok 

okait. 
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5.1.3. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. A mulasztás igazolható: 

 ha a szülő írásbeli kérelmére előzetesen engedélyt kapott a tanuló a távolmaradásra 

 ha beteg volt, és azt megfelelően igazolni tudja 

 hatósági intézkedés, vagy egyéb hivatalos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni 

 

5.1.4. Az igazolást az osztályfőnöknek a mulasztást követő első napon át kell adni. Ennek elmulasz-

tása esetén az osztályfőnök értesíti a szülőket az igazolás elmaradásáról.  

5.1.5. Igazolatlan hiányzás esetén az iskola a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51.§ alapján jár el. 

5.1.6. Az iskolában tartózkodó tanuló órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradása 

fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. 

5.1.7. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt igazgatói engedéllyel marad távol a tanuló az 

óráról. 

5.1.8. Az igazolt és igazolatlan hiányzások mértéke nem haladhatja meg a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 51.§ (7) bekezdésben foglaltakat. (Együttesen maximum 250 óra, igazolatlan 20 óra) 

5.1.9. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a pedagógusok 

által megszabott határidőn belül. 

5.1.10. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök a gyermekvédelmi fe-

lelőssel együtt jár el. Ők kezdeményezik a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési 

eljárást is. 

5.2. A tanuló késésének igazolására vonatkozó előírások 

5.2.1. A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára, melynek időtartamát a tanár az e-nap-

lóba bejegyzi. A késések ideje összeadódik. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, 

a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

5.2.2. Késés esetén a tanuló az óra zavarása nélkül részt vehet annak további menetében. 

5.2.3. A vidékről bejáró tanulók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

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

5.2.5. Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Ha rendszeresen késik egy tanuló, a szü-

lőket az osztályfőnök írásban értesíti. 
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5.2.6. Ha három esetben igazolatlanul elkésik a tanuló az óráról, és a három késés az e-naplóba be 

van vezetve, akkor osztályfőnöki figyelmeztetésben, hat késés után osztályfőnöki intőben, tíz késés 

után igazgatói figyelmeztetésben részesül.  

5.2.7. A tanulók által vállalt szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is 

a fentiek érvényesek. 

5. 3. Az iskolából történő kilépés feltételei 

5.3.1. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt a tagiskola épülete csak tanári engedéllyel 

hagyható el! Egyéb esetben a tagiskola területét a tanítási idő alatt elhagyni tilos, és súlyos fegyelmi 

vétség! 

5.3.2. Ha a szülő kérésére, a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia a tanulónak az iskolából, arra 

engedélyt az osztályfőnök, vagy az iskolavezetés adhat. 

5.3.3. Tanítás, illetve egyéb iskolai elfoglaltság után a gyermek a szülővel előre (lehetőleg írásban) 

egyeztetett módon és időben hagyhatja el az iskola területét. Ettől eltérni csak a szülő külön jelzése 

esetén lehet. 

5. 4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Ha a tanuló tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, és kitartó szorgalmat 

vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzé-

séhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve megjutalmazza. 

 

 Ezen kívül jutalmazzuk azt a tanulót, aki: 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat 

 kimagasló sportteljesítményt ér el 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösség csoportos dicséretben és jutalomban részesülhet 

 

5.4.1.  A jutalmazás formái tanév közben: 

Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

 napközis nevelői 

 szaktanári 
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 osztályfőnöki 

 tagiskola-igazgatói 

 főigazgatói 

 nevelőtestületi 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására hozni. 

 

5.4.2. A jutalmazás formái tanév végén: 

5.4.2.1. Az egész tanévben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel vagy oklevéllel 

jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről a pedagógusok, és az osztályközösség javaslatának meghall-

gatása után az osztályfőnök dönt. 

5.4.2.2. A kimagasló tanulmányi eredményt elért tanuló nevelőtestületi dicséretben részesülhet, mely-

ről az osztályfőnökök javaslata alapján a nevelőtestület dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, a szülő 

tudomására kell hozni és a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

5.4.2.3. A kiemelkedő eredményt elért sportolók munkája emlékéremmel jutalmazható, melyet az 

ünnepélyes tanévzárón vehetnek át. 

5.4.2.4. A nevelőtestület döntése alapján minden évben három tanuló megkaphatja „Az iskola kiváló 

tanulója” címet, melyet az ünnepélyes tanévzárón vehetnek át. A nevelőtestületi döntést írásba kell 

foglalni és a szülő tudomására kell hozni. 

5.4.3 Csoportos jutalmazási formák: 

Jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatásához), olyan jellegű aján-

dék, mely a tanulók között szétosztható (játék, édesség, gyümölcs). 

A jutalmazás az iskolai alapítvány anyagi támogatásával, vagy pályázati forrásból történhet. 

 

5.5. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

A 20/2012. EMMI rendelet 5. § (2) i) pontja alapján a házirendben szabályozni kell a büntetőjogi és 

fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalma-

zottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közös-

ségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elveit 

és az alkalmazandó intézkedéseket: 
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5.5.1. Ha a tanuló kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. 

A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: 

 szaktanári figyelmeztetés, intő (pl. a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszerelés-

hiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon előforduló több-

szöri fegyelmezetlenség miatt) 

 osztályfőnöki figyelmeztetés 

 osztályfőnöki intés (pl. rendszeres tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegés és a há-

zirend enyhébb megsértése miatt) 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés 

 tantestületi intés 

 tantestületi megrovás 

 az iskola rendezvényeiről, iskolán kívüli programokról való eltiltás. 

A fegyelmi intézkedéseket írásba kell foglalni, melyet az elektronikus naplóba az osztályfőnök ír be. 

5.5.2. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál általában meg kell tartani a fokozatosság elvét. 

Első alkalommal szaktanári figyelmeztetés, majd szaktanári intő, ezt követően osztályfőnöki figyel-

meztetés, illetőleg osztályfőnöki intő, újabb fegyelmezetlenség esetén pedig igazgatói figyelmeztetés, 

majd igazgatói intő és legvégül igazgatói rovó adható. 

5.5.3. A fokozatosság elvét nem kell megtartani abban az esetben, ha kirívóan súlyos kötelezettség-

szegést követ el a tanuló. Súlyos kötelezettségszegésnek minősül: 

• az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása 

• az egészségre ártalmas szerek (dohány, alkohol, drog) iskolába hozatala, fogyasztása 

• a szándékos károkozás 

• az iskola alkalmazottai emberi méltóságának megsértése 

• minden olyan cselekmény, mely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősül 

5.5.4. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli ha-

tározattal fegyelmi büntetésben részesül. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 58.§-a 

szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető 

eljárás, valamint a fegyelmi eljárás részletes szabályait az intézmény Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának VIII. szakasza tartalmazza. 
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5.6. Vagyonvédelem, kártérítés 

5.6.1. Minden tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során a rábízott felszerelési tár-

gyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

5.6.2. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a magasabb jogszabályokban előírt mó-

don és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülményeket figyelembe 

véve az intézmény igazgatója határozza meg a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 59.§. 

alapján. 

5.6.3. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden 

tanulóra nézve kötelező! 

5.6.4. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért minden tanuló anyagi-

lag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag és fegyelmileg egyaránt felelős. 

5.7. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások során elvárt tanulói magatartás 

5.7.1. A tagiskola tanulója társainak tanuláshoz való jogát nem zavarhatja beszélgetéssel, bekiabálás-

sal, levelezéssel, telefonhasználattal! 

5.7.2. A tanítási órákon étkezni, innivalót fogyasztani és rágógumizni tilos! 

5.7.3. A tanuló a helyét csak engedéllyel vagy felszólításra hagyhatja el! 

5.7.4. Saját biztonsága érdekében minden tanuló mellőzze a széken való hintázást! 

5.8.  A Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvé-

nyeken elvárt tanulói magatartás 

5.8.1. Minden tanuló köteles úgy viselkedni, hogy ne veszélyeztesse saját vagy társai testi épségét! 

5.8.2. A tagiskola minden tanulója köteles tartózkodni a hangos véleménynyilvánítástól, mások meg-

botránkoztatásától! 

5.8.3. Utcán, közlekedési járműveken, nyilvános helyen (múzeum, színház, stb.) senki ne szemetel-

jen! 

5.8.4. Múzeumokban, kiállításokon mindenki köteles betartani az ottani szabályokat! 

5.8.5. A tagiskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is (az osztályfőnökök útmutatása 

alapján) a kulturált viselkedés szabályai kötelezőek! 

5.8.6. Az előre megbeszélt szabályokat mindenkinek be kell tartani, ezek megszegéséért a tanuló 

kizárható a programból és/vagy fegyelmező intézkedésben részesül. 
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5.8.7. A tömegközlekedési eszközön bérletet vagy jegyet kell használni, és viselkedésével senki sem 

zavarhatja a többi utast! 

5.8.8. Utazás közben mindenki tartsa be az udvariasság szabályait, és figyelmeztetés nélkül adja át 

helyét az arra rászorulóknak! 

5.8.9. Színházlátogatáskor mindenki az alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg! A nézőtéren tilos 

az étkezés és a hangoskodás! 

5.8.10. Minden tanuló törekedjen a kulturált tetszésnyilvánításra! 

5.9. Tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok bevite-

lére és elhelyezésére vonatkozó szabályok 

 

A 20/2012. EMMI rendelet5. § (2) h)  pontjának értelmében a házirendben szabályozni kell a mobil-

telefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglalkozásokon való haszná-

latának szabályait: 

 

5.9.1. A tagiskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközök hozhatók be! Egészsé-

get, közerkölcsöt, közérdekeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az 

iskolába behozni! 

5.9.2. Rendkívüli esetekben, ha nagyobb értékű tárgy (pl.: hangszer, sportszer, stb.) vagy nagyobb 

pénzösszeg van a tanulónál, azt az iskolába érkezéskor leadhatja az iskolatitkárnak. A leadott tárgya-

kat az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget.  

5.9.3. A tanulók által talált idegen tárgyakat az iskolatitkárnak, vagy az osztályfőnöknek kérjük le-

adni! 

5.9.4. Mobiltelefont az iskolába csak saját felelősségére hozhat be a tanuló. Az épületbe megérkezve 

ki kell kapcsolni azt. Órára telefont a tanítás rendjének védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban 

szabad bevinni, és óra alatt azt bekapcsolni tilos! Az óraközi szünetekben csak tanári engedéllyel 

kapcsolható be a készülék! A tanítási nap végén a telefont újra igényei szerint használhatja a tanuló. 

5.9.5. Társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nél-

kül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket senki nem készíthet, hagyo-

mányos vagy digitális fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvéte-

leket, filmet nem rögzíthet. 
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5.10. Védő, óvó előírások, szabályok 

5.10.1. A tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie minden tanulónak! 

Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor. 

5.10.2. A számítástechnika, könyvtár, fizika, kémia, technika és a testnevelés foglalkozások megkez-

dése előtt évente egy alkalommal minden tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, a szaktárgy sa-

játosságaiból adódó veszélyhelyzetek miatt, és azok megelőzése érdekében. 

5.10.3. Tanítási szünetekre balesetvédelmi oktatás 

A téli, tavaszi és nyári szünetek előtti héten megismételjük az oktatást az évszak adta veszélyforrások 

előtérbe helyezésével. Betartásáért a székhely- és tagintézmény igazgatója felel. 

5.10.4. Osztálykirándulások előtti balesetvédelmi oktatás  

Osztálykirándulások előtt az osztályfőnöknek balesetvédelmi oktatást kell tartani. Ezt az elektronikus 

naplóban is rögzíteni kell. Betartásáért a székhely- és tagintézmény igazgatója felel. 

5.10.5. A tanulók által észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal jelezni kell az iskola 

valamelyik felnőtt dolgozójának! Viselkedésével mindenki ügyeljen saját és társai testi épségére! 

5.10.6. A tanulók biztonsága érdekében nem lehet: 

 az épületben szaladgálni, balesetveszélyes játékokat játszani  

 az iskola udvarán kerékpározni  

 az udvaron levő fákra, kerítésre, focikapura felmászni 

 a radiátorokra, ablakba ülni 

 az ablakból kihajolni és onnan bármit kidobni 

 társak testi épségét veszélyeztető tárgyakat az iskolába behozni 

 ebédlőből ételt kihozni 

 lépcsőkorlátra támaszkodni, azt rángatni 

5.10.7. Az iskola teljes területén tilos a dohányzás!  

5.10.8. A tantermekben elhelyezett elektromos készülékeket felnőtt felügyelet nélkül tanuló nem kap-

csolhatja be, nem működtetheti! 

5.10.9. Tűz vagy egyéb rendkívüli esemény (pl.: bombariadó) esetén riasztásra a folyosókon és a 

termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet! A menekülési irányokat minden tanév 

elején az osztályfőnökök ismertetik 

5.10.10. A rendkívüli eseményekre vonatkozó egyéb szabályokat az intézmény Tűz- és balesetvé-

delmi szabályzata tartalmazza. 
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5.10.11. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolaorvos és az iskolai vé-

dőnő biztosítja az éves Egészségügyi munkaterv alapján. 

6. Az iskolai, tanulói munkarend 

6.1. A tanév munkarendje 

6.1.1. A tagiskola éves munkatervét az emberi erőforrások minisztere által megállapított tanév rend-

jében meghatározottak alapján, a munkaközösségek javaslatait figyelembe véve az iskola igazgatója 

készíti el. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni.  

6.1.2. Az éves munkaterv tanulókat érintő eseményeiről az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órá-

kon, majd a tanévben folyamatosan tájékoztatják tanítványaikat. 

6.1.3. Az oktatás-nevelés az intézmény Pedagógiai Programjában lefektetett helyi tanterv alapján az 

éves munkatervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend szerint történik, pe-

dagógus vezetésével a kijelölt tantermekben.  

6.2. Az iskola nyitva tartása 

6.2.1. Iskolánkban a tanév szorgalmi időszakában hétköznapokon a hivatalos munkaidő 800-tól 1600 

óráig tart.  

6.2.2. A tanulók részére felügyeletet 700-től -755 óráig, és 1600-tól-1700 óráig biztosítunk.  

6.2.3. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az épület helyiségei csak az intézményvezető 

által engedélyezett, szervezett programok kapcsán használhatók. 

6.2.4. Tanévközi tanítási szünetekben – megalapozott szülői igény alapján –tanulófelügyeletet bizto-

sítunk. 

6.3. Tanórai és egyéb, tanórán kívüli foglalkozások rendje 

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

6.3.2. A tanítás intézményünkben 755 perckor kezdődik.  

6.3.3. A tanulók a tanítás kezdete előtt 10 perccel (745-ig) érkezzenek meg az iskolába, foglalják el 

helyüket a tanteremben, vagy a szaktantermek előtt várják fegyelmezetten tanáraikat! 

6.3.4. A tanítás rendje: 
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Tanítási óra Becsengetés Kicsengetés 

 1. óra 7 55 8 40 

2. óra 855 940 

3. óra 955 1040 

4. óra 1055 1140 

5. óra 1150 1235 

6. óra 1245 1330 

7. óra 1330 1415 

8. óra 1415 1500 

 

6.3.5. A tagiskola-igazgató döntése alapján rendkívüli esetben a tanítás rövidített órákkal is történhet. 

6.3.6. Tanítás után, annak a tanulónak, aki szülői kérésre felmentést kapott a 16.00 óráig való intéz-

ményben tartózkodás alól, el kell hagynia az iskola területét! 

6.3.7. Aki tanórán kívüli foglalkozáson vesz részt, a kijelölt tanteremben tartózkodhat, pedagógus 

felügyeletével! 

6.4. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek 

6.4.1. A szünetek rendje: 

Szünetek Kicsöngetés Becsöngetés Megjegyzés 

1. szünet 8 40 8 55  

2. szünet 940 955 Tízórai szünet 

3. szünet 1040 1055 Udvari szünet 

4. szünet 1140 1150  

5. szünet 1235 1245  

6. szünet 1245 1330 
ebédszünet a 7. óra 

előtt 

 

6.4.2. Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit minden tanulónak be kell tartani! 

6.4.3. A tanulók szünetekben a folyosón, tanári felügyelet mellett a tantermekben (kivétel a szaktan-

termek, tornaterem), jó idő esetén az udvari szünetben az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét 

csak osztályfőnöki engedéllyel hagyhatják el! 
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6.4.4. A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében 

tartózkodhatnak tanulók! 

6.4.5. A folyosókon, lépcsőkön lármázás és hangoskodás nélkül kell közlekedni, és minden olyan 

játékot kerülni kell, amely veszélyezteti a tanulók testi épségét, vagy rongálást okozhat! 

6.4.6. A tízórai szünetben a tanulók az osztályukban, fogyaszthatják el tízóraijukat. 

6.4.7. Becsöngetéskor minden tanulónak az osztályteremben kell lennie a zavartalan, teljes tanítási 

óra biztosítása érdekében. 

6.4.8. A szünetben adódó esetleges tanulói problémákkal az ügyeletes tanárt, vagy az osztályfőnököt 

kell megkeresni! 

6.5. Házi feladatok 

6.5.1. A házi feladat segítséget nyújt a tanórán elsajátított tananyag elmélyítéséhez, a megértés ellen-

őrzéséhez. Mennyiségének és minőségének igazodnia kell a tanuló előzetes ismereteihez és az élet-

kori képességeihez. 

6.5.2. A házi feladat lehet: írásbeli feladatmegoldás, szóbeli feladatmegoldás, memoriter, egyéni 

gyűjtőmunka, projektmunka. 

6.5.3. Hétvégére és tanítási szünetre nem adható több házi feladat, mint egyik tanítási óráról a más-

ikra! 

6.6. Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái, szerepük, korlátaik: 

6.6.1. Tanév eleji diagnosztikus felmérés:  

A kiindulási helyzetet méri, visszajelzésként szolgál a szaktanároknak, ezért erre a felmérésre nem 

adható osztályzat, a tanuló értékelésébe nem számíthat bele. 

 

6.6.2. Tanév közbeni diagnosztikus felmérés:  

A tanév folyamán egyes témakörökön belül az elsajátítás mértékét mérhetik a tanítók, szaktanítók, 

szaktanárok. Ezen felmérések szintén a tájékozódást szolgálják és nem osztályozhatók. 

 

6.6.3. Témazáró dolgozat: 

6.6.3.1. A tanulók tudásának változását követi a témakörök végén. Időpontját a pedagógusnak mini-

mum öt nappal előtte közölni kell, és a dolgozatírás előtt összefoglaló órát kell tartania!  
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6.6.3.2. A témazáró dolgozatot a következő órán javítani és értékelni kell, s a feltárt hiányosságok 

pótlására lehetőséget kell biztosítani. 

6.6.3.3. A témazáró dolgozat értékelésekor kapott osztályzatot az értékelés napján be kell írni az e-

naplóba, mely piros színnel jelenik meg, és a félévi és év végi értékelésbe kiemelten beleszámít.  

6.6.3.4. Alsó tagozaton és 5. 6. évfolyamon napi egy témazáró dolgozat, 7.,  8. évfolyamon napi kettő 

íratható. 

 

6.6.4. Írásbeli felelet (röpdolgozat): 

6.6.4.1. A tanulók részismereteit vizsgálja az adott témakörben. Alsó tagozaton naponta kettő írat-

ható, felsőben napi három a maximum. 

6.6.4.2. Témakörönként az írásbeli feleletek száma lehetőleg ne haladja meg a heti óraszámot. 

 

6.6.5. Kompetencia-mérés 

6.6.5.1. Az emberi erőforrások minisztere évente a tanév rendjéről szóló rendeletében határozza meg 

az országos mérési feladatokat. Ennek értelmében a 6. és 8. évfolyamos tanulók országos kompeten-

ciamérésen vesznek részt, melynek célja a tanulók anyanyelvi és matematikai alapkészségének, va-

lamint idegen nyelv ismeretének fejlődésvizsgálata. Iskolánk 8. évfolyama a 2018/2019-es tanévtől 

természetismereti mérésben is részt vesz, melyet az Oktatási Hivatal kijelölt munkatársa koordinál az 

iskolában. 

6.6.5.2. A jogszabály minden érintett tanuló számára részvételi kötelezettséget ír elő. 

6.6.5.3. A mérés során a jogszabályban előírt, tanulókkal kapcsolatos adatvédelmi kötelezettségek 

betartása kötelező. 

6.6.5.4. A kompetenciamérés napján a mérésen kívül más tanítási óra nem szervezhető. 

6.7.  A hetesek kötelességei 

6.7.1. Az osztályonkénti két hetes a következő feladatokat megosztva teljesíti: 

 biztosítják a tanítás bizonyos feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés)  

 felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig 

 jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket 

 ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után öt perccel megkeresik a 

szaktanárt, illetve jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát 

 tanítás után gondoskodnak arról, hogy társaik a tantermet rendben hagyják el 
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 az utolsó óra után bezárják az ablakokat 

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

6.7.3. A kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osztályfőnök dönt a fe-

gyelmi büntetés módjáról. 

6.7.4. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni! 

6.8. Étkezések rendje 

 

6.8.1. A tanulók által hozott tízórain és uzsonnán kívül az étkezések ellátását a MEVID Zrt. Búzavirág 

Étterem által működtetett konyha biztosítja.  

6.8.2. Az ebédlő igénybevételére az utolsó óra után, vagy a napközis és tanulószobás csoportok ebé-

deltetési beosztása szerint van lehetőség.  

6.8.3. Az utolsó tanítási óra után csak a szaktanár kíséretében vonulhatnak az osztályok az ebédlőbe. 

6.8.4. A felsős tanulószobások csak a tanulószobás nevelővel mehetnek ebédelni. 

6.8.5. Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Minden tanuló köteles ügyelni az ebédlő rend-

jére és tisztaságára, s az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva távozzon!  

6.8.6. Az ebédlőben és környékén a rend megtartása és a zsúfoltság elkerülése érdekében az ebédel-

tetési rend alapján érkeznek a tanulók, s az ebédlői ügyeletes pedagógus utasításait mindenkinek be 

kell tartani. 

6.9. Hivatalos ügyek intézésének rendje 

6.9.1. Hivatalos ügyeket a titkárságon, a gazdasági irodában (8 és 16 óra között) vagy a tanári szobá-

ban, a szünetekben, illetve tanítás után lehet intézni. Rendkívüli esetben az igazgató és helyettese 

azonnal is megkereshető. 

6.9.2. A tanulók kérdéseikkel, javaslataikkal közvetlenül fordulhatnak az iskola igazgatójához vagy 

a diákönkormányzat vezetőjéhez, akik fogadóórát tartanak az éves munkatervben meghatározott na-

pokon. 

6.9.3. Rendkívüli eseteket kivéve, a tanulók minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak.  

6.9.4. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök vélemé-

nyét meghallgatva.  
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6.10. Az osztályozó- és javítóvizsgák eljárásrendje 

6.10.1 Ha a tanuló a 2-8. tanév végén legfeljebb három tantárgyból nem teljesítette a magasabb évfo-

lyamba lépés előírt tanulmányi követelményeit, a továbbhaladás érdekében augusztus hónapban ja-

vítóvizsgát tehet. 

6.10.2. A magasabb évfolyamba lépés érdekében, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló-

nak osztályozó vizsgát kell tennie az alábbi esetekben: 

•  az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  

•  az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelmé-

nyeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 

•  egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, 

•  a tanuló a tanévben egyéni munkarenddel rendelkezett. 

6.10.3. Az osztályozó és javítóvizsgák pontos időpontjáról az intézmény írásbeli értesítést küld a ta-

nuló szülője/gondviselője részére.  

6.10.4. Amennyiben a tanuló a vizsgán nem jelenik meg, távolmaradását nem tudja érdemben meg-

indokolni, akkor az évfolyamot meg kell ismételnie. 

6.10.5. Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván tudásáról számot adni a 20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 73.§ (2) alapján, vizsgakérelmét írásban a félév illetve a tanév vége előtt 30 nappal 

kell benyújtania a tagiskola vezetőjéhez, aki továbbítja a kérelmet az illetékes kormányhivatal felé. 

6.11. Az osztályozó vizsga követelményei (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tanulmá-

nyok alatti vizsgákra vonatkozó 64-78. szakaszai alapján) 

6.11.1. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és az egyéni munkarendes tanulók osztályozó vizsgát 

tesznek – magatartás, szorgalom és készségtárgyak kivételével – minden tantárgyból. 

6.11.2. Az osztályozó vizsga akkor eredményes, ha a tanuló rendelkezik az adott tantárgy továbbha-

ladásához szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal.  

6.11.3. A minimális tantárgyi követelményeket (elégséges) akkor teljesíti a tanuló, ha:    

•    ismeri és használja az adott tantárgy alapfogalmait, alapvető eszközeit 

•    a felismerés és bemutatás szintjén ezeket képes alkalmazni is 

•    alapvető műveleteket, feladatokat képes elvégezni, kis segítséggel hibáit kijavítani 

•    előadásmódja érthető, fellelhető benne a tantárgy szaknyelve 

6.11.4.A tantárgyak részletes minimális követelményeit a Pedagógiai Program Helyi Tantervének 

tantárgyi része tartalmazza 
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6.12. A tantárgyi részleges, vagy teljes felmentések eljárási szabályai 

6.12.1 A tanuló akkor kaphat valamely tantárgy tanulása alól teljes, vagy részleges felmentést, ha 

rendelkezik a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményével, melyről az iskola igazga-

tója is értesítést kapott. 

6.12.2. A felmentés a szakvéleményben meghatározott időpontig érvényes. 

6.12.3. A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell 

bejegyezni. Egy hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett 

tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján.  

7. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tar-

tozó területek használatának rendje 

7.1. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó udvarok használatakor 

be kell tartani az oda vonatkozó házirendi előírásokat, azokat rendeltetésüknek megfelelően, az ál-

lagmegóvást szem előtt tartva kell használni.  

7.2. Minden tanulónak ügyelnie kell a közösségi tulajdon védelmére, az energiatakarékos használatra, 

a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartására! 

7.3. Az intézmény létesítményeit, helyiségeit tanulók csak felnőtt engedélyével és felügyeletével 

használhatják.  

7.4. Tanítási idő után csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak 

a tanulók az iskolában. 

7.5. Az iskola szertárait, a tornatermet, technika, számítástechnika, fizika-kémia szaktantermeket és 

a könyvtárat zárva kell tartani és csak pedagógus jelenlétében lehet kinyitni, illetve oda belépni! A 

sportudvaron, és a játszóudvaron szintén csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. 

7.1. Számítástechnika szaktantermek használata 

7.1.1. A számítástechnikai szaktantermek – tanórán kívül – mindig zárva tartandók. 

7.1.2. A szaktanár, aki egyben a termére vonatkozó rendszergazdai feladatokat is ellátja, biztosítja a 

tanítási órákra a számítógépek működőképességét. 

7.1.3. A tanulók a szaktanterembe csak engedéllyel léphetnek be. 

7.1.4. A teremben a balesetveszély miatt (elektromos eszközök) és a berendezés nagy értéke miatt 

fegyelmezetten kell viselkedni. 
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7.1.5. A terembe csak az odavaló dolgok vihetők be, ott ételt, italt fogyasztani tilos! 

7.1.6. A tanulók egymás munkáját nem zavarhatják, mindenki csak a saját gépével munkálkodhat. 

7.1.7. Saját háttértár (CD, flash-drive…) csak engedéllyel használható, internetről csak engedélyezett 

anyag tölthető le. 

7.1.8. A számítógépet abban az állapotban kell otthagyni, ahogy volt, nem telepíthető más program, 

nem törölhető vagy változtatható a meglévő. 

7.1.9. Probléma esetén a szaktanárnak kell szólni. 

7.1.10. Minden tanuló számára kötelező a szaktantermi ülésrend betartása. 

7.2. A fizika-kémia szaktanterem és szertár használata és rendje 

7.2.1. A kísérletek során használt eszközök, berendezések és vegyszerek fokozottan veszélyesek le-

hetnek, ezért a tanterem használatára vonatkozó előírásokat nagyon komolyan kell venni, és minden-

kor be kell tartani. 

7.2.2. A szaktanár feladata az év elején ismertetni a tanulókkal a baleset- és munkavédelmi szabályo-

kat, melyeket mindig be kell tartani, és be kell tartatni.  

7.2.3. A kísérleti eszközöket a szertárosok és a kollégák is mindig a helyükre tegyék vissza, a szertár 

rendjéért minden ott dolgozó pedagógus felelős. 

7.2.4. A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni. A mérgeket elkülönítve, külön 

méregszekrényben kell tárolni. 

7.2.5. A tálcákon csak feliratozott edényekben szabad lezárt vegyszereket hagyni. 

7.2.6. Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni. 

7.2.7. A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási feltételek 

betartása mellett. 

7.2.8. A megmaradt savakat, lúgokat, egyéb vegyszereket meg kell semmisíteni. 

7.2.9. A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni, majd a tálcákra tisztán kell 

visszarakni. 

7.2.10. A szaktanterem és a szertár – tanórán kívül – mindig zárva tartandó. 

7.2.11. A tanulókra vonatkozó előírások: 

 az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig tartsa be 

 a tanterembe csak tanári, a szertárba csak szaktanári engedéllyel lehet belépni 
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 a tanóra után a tantermet el kell hagyni 

 az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez - munka- és balesetvédelmi okok-

ból - nem lehet nyúlni, csak ha a tanár ezt kéri 

 bármilyen eszköz és berendezés meghibásodását azonnal jelenteni kell a tanárnak, törött üveg-

edényekkel nem szabad dolgozni. 

7.3. A technika- és életvitel szaktanterem használati rendje 

7.3.1. A szaktanár feladata az év elején ismertetni a baleset- és munkavédelmi szabályokat, melyeket 

minden tanulónak mindig be kell tartani. 

7.3.2. A szaktanár feladata biztosítani a tanítási órákhoz szükséges alapanyagokat és a biztonságos 

munkakörnyezetet a tanulók számára. 

7.3.3. Az elromlott elektromos készüléket azonnal áramtalanítani kell. 

7.3.4. A szaktanterem – tanórán kívül – mindig zárva tartandó. 

7.3.5. A tanulókra vonatkozó kötelező előírások: 

 csak tanár felügyeletével lehet a teremben tartózkodni 

 a tanár által ismertetett helyes munkaműveleti rendet be kell tartani 

 a munkahely csak tanári engedéllyel hagyható el 

 munkavégzés közben vigyázni kell saját és társai testi épségére 

 az eszközöket tanári felügyelet mellett, rendeltetésszerűen kell használni 

 az elektromos eszköz meghibásodása esetén azonnal a tanárnak kell szólni, a tanuló nem fog-

hat a berendezés megjavításához!  

7.4. A tornaterem használata:  

7.4.1. A testnevelési órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő szabályokat 

és tanári utasításokat betartani. 

7.4.2. A testnevelés órákon az utcai ruházat helyett sportfelszerelésben (trikó, nadrág, szükség esetén 

melegítő, tiszta torna- vagy edzőcipő és fehér zokni) jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a testnevelő 

tanárok ellenőrzik és bírálják el. 

7.4.3. Balesetvédelmi okból a testnevelés órákon és a sportfoglalkozásokon nem viselhetnek a tanu-

lók nyakláncot, karórát, gyűrűt, fülbevalót. Az ékszereket az óra megkezdése előtt a testnevelő zár-

ható helyre teszi el és óra után adja vissza a tanulónak. 

7.4.4. Szintén balesetvédelmi okokból a tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. 
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7.4.5. A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákra becsön-

getéskor a tornaterem ajtaja előtt kötelesek gyülekezni a tanulók. 

7.5. Az öltözők, szertárak, használata: 

7.5.1. Az öltözőkben higiéniai okokból nem ajánlott az étkezés. 

7.5.2. A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szereket. Óra végén az ő feladatuk helyretenni 

azokat. 

7.5.3. A testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell 

hagyni, mely az óravezető tanár, szervező szakember felelőssége. 

7.6. Az iskolai könyvtár használati rendje  

7.6.1. Az iskola minden tanulója és dolgozója használhatja az iskola könyvtárának állományát. A 

könyvtár minden tanítási napon a tanévkezdéskor megállapított időpontban tart nyitva.  

7.6.2. Az elmélyült könyvtári munka csendet, nyugalmat és fegyelmet igényel. Ennek érdekében kell 

betartani az alábbi szabályokat: 

 A többi olvasó nyugalma érdekében a könyvtárban kerülni kell a hangos beszédet! 

 Az állomány védelme érdekében a könyvtárban ételt és italt nem szabad fogyasztani. 

 A kézikönyvtár könyvei csak helyben használhatóak. 

 A kölcsönzési határidő két hét. A határidő egyszer hosszabbítható. A kikölcsönzött könyveket 

legkésőbb a tanév befejezése előtt 10 nappal köteles mindenki visszavinni a könyvtárosnak. 

 Amennyiben a könyv elveszett, kölcsönzője köteles pótlásáról vagy akár megtérítéséről gon-

doskodni. 

7.6.3. Az iskolai könyvtár működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat XII. pontja tartal-

mazza. 

8. A házirenddel kapcsolatos szabályok 

8.1. A tanulókkal minden tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnök ismerteti az aktuálisan ér-

vényes házirendet. 

8.2. A folyamatos megismerhetőség biztosítása érdekében a tanulói házirendet minden tanteremben 

ki kell függeszteni.  

8.3. A szülők és más érdeklődők részére a házirend megtekinthető a szülői faliújságon; a könyvtárban 

és az igazgatóhelyettesi irodában, a könyvtári nyitvatartási idő, illetve a vezetők ügyeleti ideje alatt. 
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8.4. A tantestület a tanév végi értekezleten értékeli a házirendben foglaltak megvalósulását. 

8.5. A tanév megkezdését követő négy héten belül a nevelőtestület felülvizsgálja a házirend aktuali-

tását, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. A diákönkormányzat a tanév első gyűlésén vitatja 

meg, és állítja össze esetleges módosító javaslatait. 

8.6. A házirenddel kapcsolatban a diákok részére további felvilágosítást a diákönkormányzatot segítő 

pedagógus és az osztályfőnök ad. 

8.7. Igény esetén a házirendről – előzetes időpont-egyeztetés után – részletes tájékoztatást az igaz-

gató, illetve a diákönkormányzat támogató pedagógusa ad. 

8.8. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője, a jóváhagyást követő tíz munkanapon belül 

az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. 

9. Mellékletek 

9.1. Napközis Házirend 

9.1.1. Minden tanuló alapjoga a napközis ellátás.  

 

9.1.1.1. A gyermekek családjuk anyagi helyzetétől függően kedvezményes vagy ingyenes étkezésben 

is részesülhetnek. 

9.1.1.2. Minden gyermek igénybe veheti a napközi tanóráját, ahol a tanulásához tanári segítséget kér-

het. 

9.1.1.3. Minden tanuló részt vehet a napközi által nyújtott szabadidős tevékenységekben. 

9.1.2. A napközi céljai, feladatai (belső szabályok a napköziben) 

     9.1.2.1.  A napközit 17.00 óráig lehet igénybe venni. 

     9.1.2.2. A tanítási órák után a napközis gyerekek a nevelőt a napközis teremben várják. 

     9.1.2.3. Az ebédlő 11.30 – 14.00-ig tart nyitva.  

     9.1.2.4. Az ebédlőbe vonulás rendben, a napközis tanító felügyelete mellett történhet. 

     9.1.2.5. Minden étkezés csendben, kulturáltan, a higiénés szabályok betartásával folyjon! A cso-

portok együtt érkeznek az ebédlőbe, és együtt hagyják el azt. Törekedjenek arra, hogy az ebédlőt 

mindig rendben, tisztán hagyják maguk után!   

     9.1.2.6. Az iskolai mellékhelyiségeket rendeltetésszerűen, a tisztaságra fokozottan ügyelve hasz-

nálják!   
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     9.1.2.7. A védett tanóráról csak indokolt esetben, szülői igazolásra kaphatnak a tanulók felmentést.      

Ilyenkor a tanóra kezdete előtt, vagy utána kérjék ki a gyermekeket!     

     9.1.2.8. Az Intézményt (iskola, napközi, tanulószoba) csak tanári engedéllyel lehet elhagyni. 

     9.1.2.9. A tanulmányi munka minőségének biztosítása érdekében a tanulók csendben, fegyelme-

zetten, társaikat nem zavarva végezzék feladataikat. 

     9.1.2.10. A kulturált viselkedést, fegyelmezett magatartást a tanórán kívüli időszakban is minden 

tanulónktól elvárjuk. A tanulók a felnőttekkel, nevelőikkel és társaikkal is egyaránt udvariasan visel-

kedjenek! 

     9.1.2.11. Minden utcán való közlekedéskor tartsák be a KRESZ szabályait! 

     9.1.2.12. Gyermekeink a játékuk során önmaguk és társaik testi épségére is fokozottan ügyeljenek! 

     9.1.2.13.  A balesetek megelőzése érdekében az iskola területén a gyerekek nem mászhatnak fára, 

nem kerékpározhatnak, görkorcsolyázhatnak, gördeszkázhatnak.  

     9.1.2.14. A napközi ideje alatt észrevett bármilyen rongálást jelenteni kell, a tanuló által okozott 

kárt pedig meg kell téríteni.    

     9.1.2.15. A gyerekek értékes tárgyakat, ékszereket ne hozzanak az iskolába, ezek eltűnéséért az 

iskola nem tud felelősséget vállalni. 

     9.1.2.16.  Mobiltelefon tanítási időben nem lehet bekapcsolt állapotban. 

     9.1.2.17. A napköziből a szülő, gondviselő írásban kérheti el gyermekét. Aláírásával igazolja azt 

is, ha a tanuló önállóan, kíséret nélkül mehet haza. Szóban, telefonon csak rendkívüli esetben kérhető 

el, ilyenkor vagy az osztályfőnökkel, vagy a napközis nevelővel történő megbeszélés szükséges. 

     9.1.2.18. A napközis nevelők a munkatervben meghatározott időpontban fogadóórát tartanak, ahol 

a szülő tájékozódhat gyermeke napközis tevékenységéről, tanulásáról.  

     9.1.2.19. A tanuló az iskolai Házirendet tartsa be a napközi ideje alatt is! 

9.1.3 A napközi értékelési, jutalmazási - elmarasztalási rendszere 

9.1.3.1. Alapelvek: 

A gyermekek délutáni magatartását, tanórai szorgalmát minden nap, a csoportban bevezetett szokás-

nak megfelelően  

 színnel, vagy jelképek segítségével értékeljük 

 az értékelés segítse a nevelési és oktatási célok elérését. Járuljon hozzá a tanulók önismereté-

nek és önértékelésének fejlődéséhez 
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 legyen személyre szóló és konkrét 

  ösztönözzön és ne megtoroljon 

 kapjon elismerést a fejlődés, az egyéni erőfeszítés, a képességekhez mért teljesítmény 

9.1.3.2 Módjai: 

 Az értékelést faliújságon tegyük láthatóvá. 

 A napközis nevelők havonta egyeztessenek az osztályt tanító nevelőkkel a magatartás és szor-

galmi jegyek korrekt megítélésének érdekében. 

 A kiemelkedő teljesítmény, szorgalom, a közösségért végzett munka elismeréseként szóbeli 

és írásbeli dicséret, oklevél, tárgyjutalom adományozása történhet. 

 A kirívó magatartási probléma, a házirend elleni vétség után - az iskolai gyakorlatnak megfe-

lelően -  szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, megrovás, kedvezmények megvonása jár.  

 Napközis figyelmeztetés jár a napközis munka megzavarásáért, késésért, kirívó magatartási 

okok miatt. 

 Napközis megrovás jár a Házirend megsértéséért. 

 A napközis nevelők javaslatot tehetnek az osztályfőnöki és igazgatói dicséretre, vagy elma-

rasztalásra is. 
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9.2. Tanulói Házirend 

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ál-

talános Iskola 

Kinizsi Lakótelepi Tagiskolája 

7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. 

OM 033966 

: 82/510-588 

Fax: 82/510-246 

E-MAIL: kinizsiiskola@kinizsi-kvar.sulinet.hu 

WEB: www.kinizsisuli.hu 

 

TANULÓI HÁZIREND 

 

Az emberi együttélést a felnőtt életben is törvények 

szabályozzák. A Te iskolai életed is szabályozva van 

a törvények által (pl. Köznevelési Törvény, Törvény 

az Ifjúságról, Gyermekvédelmi Törvény). 

A törvény hivatalos szavát és az iskolai életet szabá-

lyozó egyéb rendeleteket, hagyományokat fogal-

mazza meg a házirend. 

I. Jogod, hogy… 

• Az iskolánk nyújtotta lehetőségeket: tanórai fog-

lalkozás, szakkör, korrepetálás, sportfoglalkozás, 

hittanóra felhasználd önmagad képzésére, hisz a 

megszerzett tudás örömet okoz, amellett segít ab-

ban, hogy felnőttként teljesebb életet élj, munkát 

találj. 

• Részt vegyél az iskola által szervezett klub, sza-

badidős és sportfoglalkozásokon, a különböző ve-

télkedőkön és táborozásokon, a DÖK program-

jain, rendezvényein, az iskolagyűléseken. 

• Használd iskolánk könyvtárát, ennek segítségével 

is többet tudhatsz meg a világról. 

• Napközis és tanulószobás légy. 

• Igénybe vedd az iskolai étkeztetést. 

• Részt vegyél a DÖK munkájában, hogy megvá-

laszd képviselőidet, vagy akár te is képviselő le-

hetsz, ha ebben kiérdemelted társaid bizalmát. 

• Mint a diákközösség tagja véleményt nyilvánít-

hass – DÖK képviselőiden keresztül is – a tanulók 

nagyobb közösségét érintő kérdésekben. A tanu-

lók nagyobb közösségének az osztályközösségek 

és az iskola egyéb valamilyen programra szerve-

ződő közösségei. 

• Egyéni és közösségi ügyeidben segítséget kérjél 

osztályfőnöködtől, tanáraidtól, az iskola igazgató-

jától.  

• Megismerd a tanárok rólad alkotott véleményét 

mind tanulmányi, mind közösségi munkáddal, ma-

gatartásoddal kapcsolatban és tőlük javaslatot kér-

hess a szükséges változtatásokhoz. 

• Tanáraid segítségét kérd tanulmányaidhoz. Az 

írásbeli témazáró időpontját legalább öt nappal 

előbb, eredményét legkésőbb egy hét elteltével 

megtudd. 

• Javaslataiddal részt vegyél az iskolai élet, a sza-

badidős és kulturális programok szervezésében. 

Ezt a jogot leghatékonyabban a DÖK segítségével 

gyakorolhatod. 

• Egészséges és biztonságos környezetben tanulj, 

• Az iskolában jól érezd magad, és ha fizikai vagy 

lelki erőszakkal találkozol, védelmet kapj. 

 

Biztos Te is érzed, hogy visszatetsző annak az em-

bernek a jogokra való hivatkozása, aki kötelességeit 

elmulasztja. 

Nem akarjuk a jogaidat megnyirbálni, de kötelessé-

geid elmulasztásának következményeit Neked kell 

viselned! 

 

Melyek a kötelességeid? 

Lássuk! 

II. Kötelességed, hogy… 

• Képességeid szerint rendszeresen és szorgalmasan 

tanulj. Ez biztos, hogy nehéz, de attól még köte-

lességed, és talán még nem érzed, de személyes ér-

deked és öröm forrása is. 

• Társaidban, tanáraidban és az iskola valamennyi 

dolgozójában tiszteld és becsüld az EMBER-t, és 

Te is elvárhatod, hogy téged tiszteljenek. Ennek a 

tiszteletnek fontos eleme, hogy kerüld a csúnya 

beszédet, a durvaságot, a másikat kirekesztő ma-

gatartást és beszédet, ezzel is önmagadat mutatod 

meg! 

• Kíméld az iskola berendezéseit, felszerelési 

tárgyait, ügyelj a tisztaságra! A gondatlan és szán-

dékos károkozással szüleidet hozhatod nehéz 

helyzetbe: a törvény szerint anyagilag is felelősek 

tetteidért! 

• Tartsd be a szaktantermek használati rendjét! 

mailto:kinizsiiskola@kinizsi-kvar.sulinet.hu
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• Társaiddal együtt minden óra után rendben hagyd 

a termet! 

• Vigyázz magad és társaid személyes értékeire! 

• Feladataidat, megbízatásaidat – legyenek azok ön-

kéntesek, – próbáld a legjobb tudásod szerint pon-

tosan teljesíteni! 

• Az ebédlőben viselkedj és étkezz kulturáltan, ez is 

emberi mivoltunk része, hisz nincs jogod más ét-

vágyát elvenni! 

Az iskolában nem csak jogok és kötelességek szabá-

lyozzák életedet, hanem a munkarend is. 

Nézzük az iskolai élet munkarendjét! 

III.  Az iskola munkarendje 

• Ha az iskolába 7 óra 30 perc előtt érkezel, az aulá-

ban tanári felügyelet mellett várakozhatsz. 

• 7 óra 30 perc után mehetsz a terembe, kivéve a 

szaktantermeket, ahová csak szaktanári engedély-

lyel léphetsz be. Ennek oka az ezekben a termek-

ben rád leselkedő nagyobb balesetveszély, és fo-

kozott az anyagi felelősség. 

• Legkésőbb 7 óra 45 percre el kell foglalnod helye-

det a tanteremben. 

• Az óraközi szüneteket a folyosón, az aulában vagy 

az udvaron kell töltened, kivéve a tízórai szünetet. 

• Tanítási időben az iskola területét csak tanárod, ta-

nítód engedélyével hagyhatod el. 

• A tanítási órákon csak a tanuláshoz szükséges esz-

közök használhatók. Órákon nem használhatsz a 

tanítást zavaró tárgyakat.(pl.: mobiltelefon, mp3 

illetve mp4 lejátszó) 

• Az iskolába veszélyt jelentő tárgyakat ne hozz, 

nemcsak tiltott dolgok ezek, hanem egészségre is 

ártalmasak. 

• A napközis foglalkozásokon és a tanulószobán a 

napközis pedagógus, illetve a tanulószobát vezető 

pedagógus felügyeletére vagy bízva, a napi mun-

karendet ő alakítja ki számodra. 

• Amennyiben nincs szervezett délutáni elfoglaltsá-

god, vagy önálló könyvtári felkészülésed, tanítás 

után az iskola területét el kell hagynod. 

 

IV. Hiányzások igazolása, távolmaradás 

Ha hiányzol, hiányzásodat lehetőleg az azt követő 1. 

osztályfőnöki óráig igazolni kell.  

Három napig tartó hiányzást évente egyszer szülő is 

igazolhat, további napok igazolása csak előzetes írásos 

kérésre, az osztályfőnök javaslatára csak igazgatói en-

gedéllyel történhet. 

V.  Az iskola a munkád alapján – legyen az tanul-

mányi, vagy közösségi - értékeli teljesítményedet. 

Jutalmazás:                                            

• Napközis nevelői dicséret 

• szaktanári dicséret 

• osztályfőnöki dicséret   

• tagiskola-igazgatói dicséret 

• főigazgatói dicséret 

• nevelőtestületi dicséret  

• az iskola kiváló tanulója 

 Fegyelmező intézkedések  

• osztályfőnöki figyelmeztetés, 

• szaktanári figyelmeztetés, 

• osztályfőnöki intés, 

• osztályfőnöki megrovás, 

• igazgatói figyelmeztetés,       

• igazgatói intés,  

• igazgatói megrovás, 

• tantestületi figyelmeztetés 

• tantestületi intés 

• tantestületi megrovás 

• fegyelmi eljárás lefolytatása 

 

 VI.  A házirend módosításának szabályai 

A házirend módosítását kezdeményezheti a diák, a pe-

dagógus, vagy bármilyen iskolai szervezet. 

Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak el-

fogadásához be kell szerezni az iskolai diákönkormány-

zat és a nevelőtestület egyetértését. 

A diákok a házirend módosítására évente egyszer a 

tanév végéig módosító javaslatot tehetnek, amelyet a 

legközelebbi értekezleten a nevelőtestület megtárgyal. 

VII.  A házirend megtekinthető… 

A házirend, az iskola pedagógiai programja, az iskola 

SZMSZ-e, a munkaterve megtekinthető a könyvtárban, 

és olvasható az iskola honlapján. 

A tanulói házirend - jól látható helyen – minden tante-

remben és az iskola aulájában is kifüggesztendő. 

 

A házirend életbe lép:   

 

2021. január 4. 

 

                               Gelencsér Zsolt 

  tagintézmény-vezető 
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9.3 Tanulószobai Házirend 

9.3.1. A tanulók felzárkóztatása, tanulmányi feladataik önálló elvégzése, valamint a tehetséggondo-

zás érdekében tanulószobát lehet szervezni. 

9.3.2. A tanulószobai foglalkozások heti órakeretét az iskola igényei és az oktató tevékenységből 

adódó lehetőségek szerint kell minden tanévben megállapítani. 

9.3.3. A tanulószoba működési rendjét és az órakeret felhasználását a tanulók és a nevelőtestület vé-

leményének figyelembevételével az igazgató állapítja meg. 

9.3.4. Az igazgató pedagógusok munkaköri leírásában rögzíti a tanulószoba vezetésével megbízottak 

feladatait. 

9.4. A tankönyvellátás helyi rendje  

9.4.1. Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere 

•    2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

Az iskolában a tankönyfelelős Lutter Gábor iskolatitkár. 

Feladatai: 

• amint a KELLO felület megnyílik, az iskola tanulóit nevesíti a rendszerben és évfolyamba 

sorolja 

• az osztályok leadott igényeinek megfelelően rendeli a tankönyveket évfolyamokhoz/tanulók-

hoz/könyvtári állományhoz/pedagógus példányokhoz 

• a rendelési felületen szigorúan követi a határidők betartását 

• szükség esetén pótrendelést indít 

• a kiszállítás napján tételenként ellenőrzi a tankönyvek hiánytalan meglétét 

• hiánytalan átvétel után évfolyamokra és tanulókra bontva szortírozza a tankönyveket és mun-

kafüzeteket 

• a tanév folyamán a megérkezett mennyiséget teljesítés igazolva a fenntartó felé elfogadásra 

megküldi 

9.4.2. Az iskolai tankönyvellátás célja és feladata 

Az iskolai tankönyvellátás keretében az iskola tanulóinak egész évben biztosítani kell az iskolában 

alkalmazott tankönyveket. Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyvek beszer-

zése és a tanulókhoz történő eljuttatása. 
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A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszer-

vezése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságon (KELLO-Könyvtárellátó) keresztül lát el. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése és lebonyolítása az iskola feladata. Az iskolai tan-

könyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy 

részét a Könyvtárellátó látja el. 

Az iskola értesíti a tanulók szüleit az iskolai tankönyvellátás rendjéről az osztályfőnökök bevoná-

sával, iskolai hirdetőn, valamint az iskola honlapján (www.kinizsisuli.hu). 

 

9.4.3. Alapfogalmak 

Tankönyv: az a könyv, melyet jogszabályban meghatározottak szerint tankönyvvé nyilvánítottak. 

Tankönyvvé a nyomtatott formában megjelentetett, vagy elektronikus adathordozón (pl. CD, video-

kazetta, floppylemez stb.) rögzített kiadvány (a továbbiakban együtt: könyv), illetve a digitális tan-

anyag nyilvánítható. 

Tartós tankönyv: az a tankönyv (szöveggyűjtemény, atlasz, szótár stb.), amely tartalma és kivitele 

alapján alkalmas arra, hogy a tanulók több tanévben használják. 

Tankönyv forgalmazói tevékenység: a tankönyv iskolai tankönyvrendelés teljesítése keretében tör-

ténő eljuttatása a felhasználók (iskolák, szülők, tanulók) részére. 

Használt tankönyv: az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló részére ingyen vagy térítés ellené-

ben átadott, legalább három hónapon át használt, majd a tanulótól visszavett, vagy a tanuló által az 

iskola részére felajánlott tankönyv. 

9.4.4. Ingyenes tankönyvellátás 

Az iskola valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket. 

9.4.5. A tankönyvek kiválasztásával kapcsolatos feladatok 

A tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni a helyi tantervet.  

 

9.5. Helyi intézkedési terv 

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskolájának a járvány-

ügyi időszak alatt alkalmazott eljárásrendje 

I. TANÉV 

➢ A nyár folyamán az intézményben nagyon alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarí-

tást kell elvégezni, melynek záró időpontja 2020. augusztus 28. (péntek). Ennek elvégzé-

sét a tagiskola vezetője végzi. 

http://www.kinizsisuli.hu/
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➢ A technikai dolgozóknak külön kiírt, takarítási eljárási rend szerint minden munkanapon 

az épületet, és bútorzatát fertőtleníteni kell. A takarítók tantermi órarend és külön kialakí-

tott ebédeltetési rend szerint tudják nyomon követni a takarítható, fertőtleníthető termeket.  

II. INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

➢ Az oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, dolgozó, 

felnőtt látogathatja. Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskod-

niuk kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni arról, hogy gyerme-

kénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés került megállapításra. Az intézménybe tü-

neteket mutató intézményi alkalmazott nem léphet be.  

➢ A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk használata – egyéb utasításig – lehetséges, de 

nem kötelező. 

➢ A folyosókon és a közösségi tereken a maszk használata minden épületben tartózkodó 

gyermek, felnőtt számára egyaránt kötelező. 

➢ Az iskola épületében, a tantermeken kívül lehetőség szerint a 1,5 méteres távolságot be 

kell tartani. 

➢ A testnevelés órákat lehetőség szerint – az időjárás függvényében – szabad téren kell meg-

tartani. 

➢ A Tagiskola közösségi rendezvényei a mindenkori aktuális országos szabályozások figye-

lembevételével kerülnek lebonyolításra. 

➢ Az osztálykirándulásokat, tanulmányi kirándulásokat előreláthatólag későbbi időpontban 

tudjuk megszervezni. 

➢ Versenyek online bonyolíthatók, de az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező 

tanulóknak – a saját diákoknak – más módon is megtarthatók a higiénés szabályok betar-

tásával. 
➢ A szülők személyes megjelenése előre egyeztetett időpontban, csak a járványügyi szabá-

lyok betartása mellett történhet. Minden szükséges információt a pedagógusok elsősorban 

az e-Kréta felületen, e-mailben, az iskola honlapján, illetve az iskola és az osztályok zárt 

FB csoportjában tesznek közzé. 
➢ A tanulókat reggelente a szülők a Búzavirág Tagóvoda felőli bejárati ajtóig kísérhetik. A 

tantermek szintjére szülő nem mehet fel, az iskola épületében – rossz idő esetén – kizáró-

lag maszkban tartózkodhat. Délután két időpontban engedjük le a gyermekeket (16:00 és 

16:15). Ettől eltérő esetben hangos bemondón hívjuk le Őket szüleikhez. 
➢ Az intézménybe lépéskor kézfertőtlenítés és testhő mérése mindenki számára kötelező. 

(2020. szeptember 1-től) 
III. ÉTKEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

➢ Étkezés előtt és után alapos szappanos kézmosás szükséges. 
➢ Az étkezőbe történő belépéskor a gyermekek és felnőttek kézfertőtlenítőt kell használja-

nak. 
➢ Az étkező asztaloknál 2-2 gyermek ülhet egymással szemben. 
➢ A tízórai elfogyasztása alsó tagozaton az osztálytermekben, felső tagozaton meghatározott 

időpontban az ebédlőben lehetséges. Ezek után fertőtlenítés történik. 
IV. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

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

csoportba tartozik tartós betegsége miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, hiányzá-

sát igazolt hiányzásnak tekintjük.  
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➢ Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek/tanuló hatósági karanténba kerül, a 

részére előírt időszakra. 

V. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

➢ Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy az iskola bármely dolgozójánál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell különíteni. Az elkülönítés helyszíne a földszin-

ten található orvosi szoba. Ezután értesíteni kell az iskola orvosát, aki az érvényes eljárás-

rend tükrében dönt a további teendőkről. Értesíteni kell a fenntartó Kaposvári Tankerületi 

Központot, gyermek esetén pedig a szülőt. A hatóságokat a tagintézmény-vezető, távollé-

tében a tagintézményvezető-helyettes értesíti.  

➢ A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

➢ A gyermek az iskolába csak orvosi igazolással térhet vissza. 

TISZTELETTEL KÉREM A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY MINDEZEKET KEZELJÉK 

KIEMELT FONTOSSÁGGAL, HISZEN CSAK EGYÜTT, A SZABÁLYOK 

BETARTÁSÁVAL TUDJUK MEGELŐZNI A JÁRVÁNY TERJEDÉSÉT! 

EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET MEGKÖSZÖNÖM! 

 

Gelencsér Zsolt – tagintézmény vezető 
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10. Legitimáció 

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola Házirendjét a 

tantestület 2021. január 25-én megismerte és elfogadta. 

 

Kaposvár, 2021. január 25. 

 

                                                     A tantestület nevében: 

_____________________________                             ______________________________ 

                   Oláh Mária                                                           Csikósné Kovács Emőke Éva 

 

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola Szülői Munka-

közössége az intézmény Házirendjével kapcsolatos véleményezési jogát a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően gyakorolta, a Házirendet elfogadásra javasolja. 

 

Kaposvár, 2021. január 27. 

                                                    __________________________ 

                                                        Varga Andrea – SZM elnök 

 

A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola iskolai diákön-

kormányzata a Házirendet megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyet értett. 

 

Kaposvár, 2021. január 27. 

 

___________________________                                       __________________________ 

Kosaras Botond – DÖK titkár                                             Sántosiné Oláh Edit – segítő pedagógus 

 

A Kaposvári Tankerületi Központ a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kini-

zsi Lakótelepi Tagiskola fenntartója a Házirend tartalmát jóváhagyja azzal, hogy a benne található 

többletkötelezettségek tekintetében, annak felmerülésekor, kötelezettségvállalási igény benyújtása 

után dönt. 

 

Kaposvár, 2021. január 31. 

 

                                                                                                    _______________________ 

                                                                                                                  Stickel Péter 

                                                                                                             Tankerületi igazgató 


