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1. Általános alapelvek 

 
1.1 A házirend célja és feladata  
 

 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

 A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi 

életének megszervezését.  

 A házirend olyan jogforrás, mely a közoktatási intézmény mindennapi működését, az 

iskolai életviszonyokat, és az ebből fakadó élethelyzeteket szabályozza. A házirend 

egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára, mely biztosítja 

az egyéni és közös tanulás lehetőségét, felelős részvételt az iskolai élet szervezésében, a 

kulturált szabadidős tevékenységben. 

 A házirend szabályozza, hogy a tanuló a pedagógus felügyelete mellett miképpen 

működjön közre saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

 

A Házirendet: 

 az intézmény vezetője készíti el, 

 és a nevelőtestület fogadja el. 

 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat 

egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

Ezen házirend: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 a 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 

készült. 
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1.2.  Az intézmény jellemző adatai 
Az intézmény neve: Bocskaikerti Németh László Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Az intézmény típusa: többcélú közoktatási intézmény  

   intézményegységek: 

 általános iskola 

 alapfokú művészeti iskola 

  
Az intézmény vezetője: Orbánné Horváth Éva 

 
Az intézmény székhelye: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19. 
         Telefonszám: (52) 583-028 
 
Az intézmény telephelye: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19. 
 
     
2. A tanuló jogai és kötelességei 
 
2.1. A tanuló, a gyermek jogai: 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát, vallás- és világnézeti szabadságát 

tiszteletben tartsák, megalázás, megfélemlítés nélkül tanítsák, védelmet biztosítsanak 

számára a lelki és fizikai erőszakkal szemben, 

 a tanulónak joga, hogy nevelési, illetve a nevelési-oktatási intézményben 

biztonságban és egészséges környezetben nevelkedjen, 

 iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, 

étkezési lehetőség beépítésével életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák, 

 minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, 

személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez, 

 adottságainak, képességeinek, érdeklődésének és állapotának megfelelő nevelésben 

és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú 

művészetoktatásban részesüljön, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, 

javaslatot tegyen, 

 ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező figyelembevételével, a többi 

gyermek, tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül 

számára legkedvezőbbet választva döntsenek, 

 ne legyen része hátrányos megkülönböztetésben, azaz közvetlen vagy közvetett 

különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés nélkül egyenlő bánásmódban 
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részesítsék, nemzeti, etnikai hovatartozásának megfelelő oktatásban részesüljön. 

 tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről, és hozzájusson a jogai gyakorlásához 

szükséges információkhoz, 

 jogai megsértése esetén - a jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 

igénybe vegye a nyilvánosságot, 

 személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában,  

 a szülő vagy gondviselő kérésére magántanuló legyen, kérelmére indokolt esetben 

szociális támogatásban részesüljön, 

 választó és választható legyen a diákképviseletben, 

 kérje átvételét másik, vagy azonos típusú intézménybe, 

 a közoktatási törvényben meghatározott szolgáltatásokat megfelelő színvonalon 

biztosítsák részére oly módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen számára 

aránytalan terhet, 

 igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, helyiségeket, 

létesítményeket, 

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, 

 napközi, tanulószobai ellátásban részesüljön, 

 részt vegyen a diákönkormányzat munkájában, tagja legyen a diák sportkörnek 

(BKDSE) 

 válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, melynek felügyeletét és ellátását 

az iskolában iskolaorvos, védőnő biztosítja, 

 állapotának, személyes adottságainak megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön, pedagógiai szakszolgálathoz fordulhasson, 

 az iskola az egészségügyi vizsgálatokról az osztályfőnökök segítségével értesíti a 

szülőket. Az intézmény tanulói részt vesznek az iskolafogászati ellátásban. 

 tanulmányi munkájáért és az iskolai közösségért végzett tevékenységéért jutalomban 

részesülhet, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, 

 családja anyagi helyzetétől függően - kérelmére – indokolt esetben 

kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön. 
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 témazáró dolgozat idejét, témáját öt tanítási nappal korábban megismerje, 

 egy tanítási napon maximum két témazáró dolgozatot írjon, ennél több dolgozat írása 

esetén az osztálytitkár jelzi azt osztályfőnökének, 

 dolgozatait, írásbeli munkáinak érdemjegyeit, a munkáiban elkövetett hibáit 

legkésőbb tíz tanítási napon belül megtudja, munkáit megnézhesse, 

 amennyiben a tanár tíz munkanapon belül nem mutatja be a tanuló kijavított 

dolgozatát, úgy a diák mérlegelheti, hogy kéri-e az adott érdemjegyet, vagy nem. 

 

2.2. A tanulói jogok, gyermeki jogok gyakorlásának módjai 
 A tanulói jogviszonyon alapuló jogok a beiratkozást követően az első tanév első 

napjától illetik meg a tanulót. 

 A tanulónak joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy 

etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem 

ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását. Intézményünk világnézetileg elfogulatlan 

nevelésre törekszik, de minden történelmi egyház számára biztosítja a hittan oktatást. 

 A tanulónak joga van rendszeres egészségügyi felügyeletre és ellátásra, ami az 

iskolaorvos és az igazgató koordinálásával szorgalmi időben történik. 

 Az iskolai diáksport egyesület feladatait az iskolában működő BKDSE látja el. Az 

egyesület vezetője ad a tagság feltételeiről felvilágosítást. 

 A kollektív tanulói jogokat a diákönkormányzat gyakorolja. A DÖK dönt, a 

nevelőtestület véleményének kikérésével saját működéséről, e működéshez biztosított 

anyagi eszközök felhasználásáról. 

 A diákönkormányzatnak kötelező véleményezési joga van, ha az adott kérdésben a 

tanulók nagyobb csoportja érintett. 

 A DÖK joga tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának kiválasztása és 

megszervezése - a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. A program 

lebonyolításához a diákok kérhetik a nevelőtestület közreműködését (felügyelet, 

szervezési segítség). 

 A tanulók az 5. évfolyamtól osztályonként 1 fő diák-önkormányzati képviselőt 

választanak. Minden tanuló választható és választó. A diákönkormányzat a segítő 

pedagógus vezetésével havonta egy alkalommal ülésezik. Éves programot készítenek. 
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A képviselők az osztály előtt tevékenységükről rendszeresen beszámolnak.  

 Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést (iskolagyűlés) kell szervezni, 

amelyen a DÖK és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok érvényesülésére, az iskolai 

házirend végrehajtásának tapasztalataira. Az osztályközösségek képviselőiken 

keresztül juttatják el véleményüket, kéréseiket. 

 A tanulók szabad véleménynyilvánítási jogának eszköze és lehetősége: DÖK gyűlései. 

 A tanuló jogorvoslatért fordulhat az osztályfőnökéhez, az ifjúságvédelemi felelőshöz, 

a diákönkormányzathoz, a szülői szervezethez, iskola igazgatójához. A tanulónak joga 

van kérdést intézni az intézmény vezetőihez és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a 

megkereséstől számított 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. 

 A tanulónak joga, hogy szóban és írásban tájékoztatást kapjon személyét és 

tanulmányait érintő kérdésekben. 

 A tanulóknak jogaik gyakorlásához az iskolától minden szükséges információt meg 

kell kapniuk. A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei, az iskola Pedagógiai 

Programja, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen tartalmazzák a 

diákok egyéni és kollektív jogait. A Házirend, a tanulói jogokat is érintő jogszabályok 

az iskolai könyvtárban megtalálhatók. Osztályfőnöki órákon, ill. szülői értekezleteken 

az osztályfőnökök végeznek jogi felvilágosító tevékenységet. 

 A tanuló tanulószobára való felvételét az osztályfőnöknél kérheti. A felvételről az 

igazgató dönt, a tanuló szociális és tanulmányi helyzete alapján. 

 A tanuló a választható tanórai foglalkozásokról, a tanórán kívüli tevékenységekről az 

osztályfőnökön keresztül értesülhet, azokra minden év szeptember 1-ig jelentkezhet. 

A tanórán kívüli foglalkozások szeptember 15-én indulnak. A jelentkezés után a 

választható foglalkozásokon való részvétel kötelező.     

 

2.3. A tanuló kötelességei 
 Köteles a tanuló tiszteletben tartani az intézmény vezetőinek, tanárainak, 

alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát. Viselkedjen velük 

udvariasan, köszönéssel üdvözölje őket. 

 Köteles a tanuló - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően – a tanítási órákra, foglalkozásokra felkészülni, tanulmányi 

kötelezettségeinek eleget tenni. 
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 Köteles a tanuló megtartani az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét. 

 Köteles a tanuló a tanítási órákra magával hozni taneszközeit, sportfelszerelését, 

tájékoztató füzetét (ellenőrző). 

 Köteles a tanuló a magával hozott tájékoztató füzetet, felszólításra nevelőinek, tanárainak 

átadni. Köteles a tanuló a tanórákon szerzett érdemjegyeit a tájékoztató füzetbe 

(ellenőrző) rendszeresen bejegyezni, s arról szüleit tájékoztatni. 

 Köteles a tanuló az önként vállalt vagy megbízásból kapott feladatait az 

osztályközösségben és a diákönkormányzatban a meghatározott módon elvégezni. 

 Köteles a tanuló az intézményben gondozottan és tisztán megjelenni. 

 Nem megengedett a hajfestés, a smink, a műköröm, a festett köröm, fiúk esetében a 

fülbevaló, hosszú haj viselése. A szabály többszöri megszegése írásbeli osztályfőnöki 

figyelmeztetést von maga után. 

 Köteles a tanuló az előírásoknak megfelelően kezelni a rábízott vagy az oktatás során 

használt tárgyakat, eszközöket, felszereléseket, óvni az iskola épületét, létesítményét. 

Szándékos rongálásból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezhető.  

 Köteles a tanuló környezetét (táskáját, padját, tantermét) tisztán tartani, ügyelni a 

mosdók, mellékhelyiségek rendjére és tisztaságára. 

 Köteles a tanuló tisztelettudóan viselkedni és beszélni. A tanuló beszéde legyen kulturált, 

tartózkodjon a trágár kifejezések használatától. 

 Köteles a tanuló óvni saját maga, társai és nevelői testi épségét, egészségét, 

haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó felnőttnek, ha veszélyeztető helyzetet, 

illetve balesetet észlel. 

 Köteles a tanuló betartani az iskola munkarendjét, baleset- és munkavédelmi, valamint 

tűzvédelmi szabályzatait. Tűzriadó, bombariadó esetén az épületet a pedagógus 

irányításával fegyelmezetten elhagyni. Minden tanuló balesetvédelmi oktatásban részesül 

év elején, szeptemberben osztályfőnöki órán, valamint szaktárgyi órákon: kémia, 

technika, fizika, testnevelés, kirándulások, táborozások előtt. 

 
 
 
3. Az iskolai tanulói munkarend 
 
3.1.  Az általános iskolai tanítási órák és szünetek rendje, foglalkozások rendje 
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 Az iskola épülete hétfőtől-péntekig 06:00 - 19.00 óráig van nyitva. Ettől eltérő 

időpontban az iskola használata csak külön engedéllyel lehetséges. 

 A tanítási órák 8.00-kor kezdődnek. Az órák időtartama 45 perc, az órák között a szünet 

1.2.3. szünet 15 perces, a 4. szünet 10 perces, az 5. óra után 5 perces szünetet tartunk. 

 A tanulóknak órakezdés előtt, legalább 15 perccel meg kell érkezniük az iskolába. 

 A tanítási órák zavartalanságának biztosítása érdekében a pedagógust és a tanulókat az 

óráról kihívni, vagy az órát más módon megzavarni tilos. 

 A tanítási órák és a szünetek rendje a következő: 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

0. 700 745 

1. 800 845 

2. 900 945 

3. 1000 1045 

4. 1100 1145 

5. 1155 1240 

6. 1245 1330 

7. 1335 1420 

8. 1425 1510 

9. 1515 1600 

  
 Az iskola kapuját 06:00 órakor nyitjuk és reggel 7:00 órától délután17:00 óráig ügyeletet 

biztosítunk.  

 A tanítási óráról való hiányzás 10 percig késésnek, azon túl mulasztásnak minősül. Ha a 

tanítási óráról való késések összeadott percei elérik a 45 percet, akkor igazolatlan órának 

minősül a késés. Az iskola épületét a tanulók a tanítás végeztével hagyhatják el. 

 

 

3.2. Az alapfokú művészeti iskola munkarendje 
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3.2.1. A jelentkezés módja:  
a jelentkezés a következő tanévre májusban történik, a szülő, a gondviselő írásbeli 

nyilatkozata alapján a tanszak, a tanszakok megjelölésével. Az adott tanév szeptember 15. 

napjáig a szülő nyilatkozatban vállalja gyermeke egész tanévben való részvételét a művészeti 

iskolában.  

 

3.2.2. A művészeti iskola foglalkozásainak helye: az iskola épületének termei, helyiségei. 
 

3.2.3. A művészeti iskola foglalkozásainak ideje: 
 A foglalkozások hétfőtől- péntekig – a kötelező általános iskolai oktatás után következő 

időszakban – 11.40 óra és 18.00 óra között kerülnek megszervezésre. 

 A foglalkozások 30 percesek (egyéni hangszeres képzés) vagy 45 percesek (csoportos 

foglalkozás, B tagozatos tanuló egyéni hangszeres képzése).  

 Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 

Rendezvények esetén a nyitvatartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre az igazgató adhat engedélyt. 

 

4. A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendje 

4.1.  Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanulók tanórán kívül csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén. 

A tanórán kívül délutáni foglalkozásokon is kötelező a házirend szabályainak betartása. 

A tanórán kívüli foglalkozások: 

- tanulószoba,  
- szakkör,  
- sportfoglalkozás,   
- felzárkóztató foglalkozás, 
- tehetséggondozás,   
- előkészítő,  
- tömegsport,  
- versenyek,  
- tanulmányi kirándulások, 
- szakmai rendezvények,   
- fesztiválok, 
- logopédiai ellátás. 
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4.2. A tanulószoba munkarendje: 
 11.45 - 14.20: ebédeltetés, levegőztetés, szabadidős programok 

 14.20 - 15.30: tanulási idő  

 15.30 - 16.00: szabadidős programok 

 16.00 – 17.00: ügyelet 

 

4.3. Az étkezés rendje: 
A tanulók osztályonként, az utolsó tanítási órát követően ebédelhetnek. A csoportok az 

órarendtől függően, a meghatározott időpontokban étkeznek. 

Minden tanuló köteles az ebédlő rendszabályait betartani. 

Hiányzás esetén az étkezés igénybevételét, lemondását a tanulónak vagy a szülőnek az 

iskolatitkár felé kell jelezni előző nap 10:00 óráig. 

 

4.4. Az intézményi ünnepek, rendezvények rendje: 
Az intézmény ünnepélyein (Tanévnyitó, Október 6., Október 23., Március 15., Tanévzáró) 

minden általános iskolai tanuló részvétele kötelező. 

Az ünnepélyeken alkalomhoz illő öltözet viselete kötelező. Lányoknak: sötét szoknya vagy 

nadrág, fehér blúz, sötét cipő vagy szandál, iskolai sál. Fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, sötét 

cipő, iskolai nyakkendő. 

 

Ballagási ünnepség viselete:  

 Lányok esetében: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, sötét cipő, iskolai sál. 

 Fiúk esetében: sötét nadrág, fehér ing, sötét cipő, iskolai nyakkendő. 

 

Tanulóink, gyermekeink az ünnepeken, az intézményen kívüli rendezvényeken 

öltözködésükben és hajviseletükben szolidak, ápoltak és esztétikusak legyenek, kerüljék a 

feltűnő viseletet. 

 

5. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése: 
A tanulók, illetve a tanulók ügyeiben eljáró szülők hivatalos ügyeiket az iskola titkárságán, az 

intézményvezetőnél, valamint helyetteseinél intézhetik munkanapokon. A hivatalos ügyek 

intézésében a csoportvezetők és az osztályfőnökök segítsége kérhető. 
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6. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek 
használatának rendje 
 

6.1. Az intézmény területének, épületének, helyiségeinek használati lehetőségei, szabályai 
tanórán és tanórán kívüli időpontokban 

6.1.1. Tantermek 
 Az iskolai épület tantermeiben és tornatermében legkésőbb 16.00 óráig tanítás folyik.  

 Délután a tantermek egy részében egész napos iskolai, tanulószobai foglalkozások 

zajlanak.  

 A szabad helyiségek jelentős részében délutánonként a művészeti iskola foglalkozásai 

kerülnek megtartásra.  

 Az üresen maradó termek mindenkor további tanórán kívüli foglalkozásokra vehetők 

igénybe. 

 Az osztály- és foglalkozási termeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. 

 Az iskola épületében az intézmény tisztaságának megőrzése érdekében váltócipő 

rendszert működtetünk. A váltócipő használata mindenki számára kötelező!  

 Az általános iskolások, művészeti iskolások az iskola folyosóján váltanak cipőt, s az 

épületben kijelölt helyen tárolják napközben a lábbeliket. 

 A szaktantermekben, foglalkozási termekben a tanulók csak a pedagógus felügyelete 

mellett tartózkodhatnak, és a felszereléseket a szaktanárok irányításával és felügyelete 

mellett használhatják.  

 A szaktantermek közül a számítástechnika termet és a természettudományi előadót 

kulccsal kell zárni, azt a szaktanár nyitja és zárja az órák alkalmával.  

 A tanítási órák közötti szünetben a szaktanárok megvárják a tanulócsoportok váltását.  

 A szaktantermek, foglalkozási termek rendjének és tisztaságának megtartásáról az 

illetékes tanítónak, szaktanárnak kell gondoskodnia. 

 A délutáni foglalkozások kezdete előtt a tanulók a folyosón gyülekeznek! A napközi-

tanulószoba idején a tanuló köteles a nevelő által meghatározott helyen tartózkodni.  

 Az intézmény tanulója az általa okozott kárért - a jogszabályok előírásai szerint - 

anyagilag felelős. 

 Az osztályterembe lépő tanítót, tanárt, az első óra előtt felállással kell köszönteni.  

 Kicsengetés után csak a tanár utasítására állhatnak fel és hagyhatják el a termet a 

tanulók. 

 Az intézmény tisztaságának megőrzése érdekében tilos az épületbe napraforgót, 
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rágógumit behozni. 

 

Károkozás: 

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

teljes kárt köteles megtéríteni.  

 A kártérítés mértékéről az igazgató javaslatára a tantestület dönt.  

 A döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. 

 A kártérítés elmaradása esetén az előírásainak megfelelően az iskola pert indít! 

 A tanuló bizonyítványát tartozás fennállása miatt nem szabad kiosztani 

 

6.1.2. Folyosók, udvar 
 A folyosók és a tanulócsoportok által használt udvarrészek rendjéért, tisztaságáért 

délelőtt az ügyeletes nevelők, délután a foglalkozásokat vezető pedagógusok a 

felelősök. 

 A cipők és a ruházat tárolására a folyosókon kulccsal zárható szekrények állnak a 

tanulók rendelkezésére, a szekrények elosztása és a kulcsok kiosztása az adott tanév első 

hetében történik.  

 A zárak pótlásának és a szekrények javításának a költségét, ha a hibát a tanuló okozza, a 

szülő vagy a gondviselő köteles megtéríteni. Minden más esetben az iskola gondoskodik 

a hiba elhárításáról. 

 Jó idő esetén az óraközi ügyeletek alatt lehetőleg az udvaron tartózkodjanak a tanulók, 

ahonnan csengetéskor az ügyeletes pedagógus felügyelete mellett osztályonként a 

tantermekbe vonulnak. 

 Az óraközi szünetekben rossz idő esetén a tanulók a folyosón, az aulában, a 

tantermekben tartózkodhatnak.  

 

6.1.3. Tornaterem 
 A tornatermet a gyermekek és a tanulók testnevelés órákon és sportfoglalkozásokon 

használhatják.  

 A tornateremben csak nevelői felügyelet mellett lehet tartózkodni!  

 A tornaterembe csak tornacipőben szabad belépni.  

 Testnevelés órákon az iskolai sportfelszerelés viselése kötelező!  
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6.1.4. Könyvtár  
A könyvtár használatával kapcsolatos szabályok: 

 Az iskolai könyvtárnak a tanulói jogviszony létesítésével minden tanuló tagja lesz.  

 A látogatási idő a könyvtár ajtaján kifüggesztésre kerül.  

 A könyvtárban a használati rendet köteles betartani minden látogató.  

 A könyvtárból kölcsönzött könyvekért mindenki anyagi felelősséggel tartozik, kötelesek 

azt a kölcsönzési határidő lejárta előtt visszavinni.  

 Az elveszett vagy károsodott könyvek anyagi értékét köteles a kár okozója megtéríteni. 

 

6.1.5. Szertár 
 Az iskola szertárait zárva kell tartani és csak a nevelő(k) nyithatják ki, ill. a jelenlétében 

lehet kinyitni, illetve oda belépni. 

 

6.1.6. Ebédlő 
 Az ebédlő beosztási rendjét a felsős munkaközösség-vezető tanévenként elkészíti.  

 Az ebédlőt a tanulók rendeltetésének megfelelően használhatják a tízórai és az ebéd 

elfogyasztásakor.  

 A tanulószobások és menzások nevelőik felügyelete mellett csoportosan ebédelhetnek a 

kifüggesztett ebédeltetési rendnek megfelelően.  

 Az ebédlőben köteles a tanuló betartani az ügyeletes nevelők, pedagógusok utasításait a 

nyugodt és kulturált étkezés érdekében.  

  

6.2. Az iskola, helyiségeinek használata hétvégén és szünidőben: 
 A helyiségek használatára Tankerület-vezetői engedéllyel kerülhet sor.  

 Az iskolával jogviszonyban nem állók bérleti díj ellenében vehetik igénybe a 

létesítményt, a bérleti díjat a Tankerület igazgatója állapítja meg.  

 

7. A hetesek, ügyeletesek, felelősök feladatai, kötelességei 
Tanulói felelősként hetesek, reggeli ügyeletesek és tantárgyi felelősök működnek.  

Általános feladatuk:  

 segítsék a rend fenntartását,  

 közreműködjenek a tanítási órák és foglalkozások előkészítésében,  

 a környezet és a taneszközök megóvásában, rendbetételében.  
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7.1. A hetesek faladatai, kötelességei 
Az osztályfőnök minden héten két-két tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal. 

 A hetes kötelességei:  

 felügyel a házirend osztályteremben való betartására, 

 jelenti az igazgatóhelyettesnek, ha becsöngetés után 10 perccel nincs a teremben 

pedagógus, 

 biztosítja a tanítás feltételeit: kiszellőztet, lemossa a táblát, gondoskodik a krétáról, 

 minden óra elején jelenti a pedagógusnak a hiányzó tanulókat, 

 azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetben történt rendbontást, 

károkozást, 

 gondoskodik - az órát tartó pedagógussal együtt- a tanterem tisztaságáról és rendjéről.  

 

7.2. Az ügyeletesek faladatai, kötelességei 
 A tanulói ügyeletesek a 7. és 8. osztályos tanulók.  

 Az ügyeletes nevelők utasításai alapján az első óra előtt segítik az ügyeletes tanítók és 

tanárok munkáját.  

 Felügyelnek az udvar, a folyosók rendjére, tisztaságára.  

 

7.3. A felelősök feladatai, kötelességei 
 Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – a tantárgyfelelősök 

(leckefelelős, szertáros, térképfelelős, stb.) segítik a tanórai munka előkészítését, a 

tanulók felszerelésének, házi feladatának ellenőrzését, a tanórához szükséges eszközök 

biztosítását.  

 

 

 

 

8. Az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó iskolán 
kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás  

 

8.1. Dohányzás büntetése 
 

Dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: 

 első esetben igazgatói írásbeli figyelmeztetés,  

 ismétlődés esetén a tantestületi dönt akár a tanuló eltávolításáról is.  
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Szigorúan tilos az iskola rendezvényein, iskolán kívüli rendezvényeken: 

 alkohol és kábító hatású szerek fogyasztása 

 iskolához nem méltó beszéd, illetve magatartás tanúsítása 

 

8.2. A tanuló anyagi felelőssége 
 A tartós tankönyvek rongálása, használhatatlanná tétele esetén a tanuló anyagi 

felelősséggel tartozik.  

 Az intézmény tárgyainak, berendezéseinek szándékos rongálásáért a kárt okozó tanuló 

anyagi felelősséggel tartozik.  

  
9. A tanulók által bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezése 
 

9.1. Taneszközök használatának szabályai: 
 Az iskolai munkához, a különböző foglalkozásokhoz szükséges taneszközöket, 

felszereléseket a tanuló, gyermek köteles mindig magával hozni. 

 

9.2. Taneszközökön kívüli tárgyak használatának szabályai: 
 Ha a taneszközökön kívül, más az iskolai élethez nem szükséges tárgyakat (ékszer, pénz, 

értéktárgy, játék, mobiltelefon) hoz be az iskolába, azért az iskola semmiféle 

felelősséget nem vállal. 

 Amennyiben a tanuló bejelenti nála lévő értékeket és kéri azok ideiglenes megőrzését, 

akkor azokat az iskola titkárságán megőrizzük a tanítási nap végéig. 

 

A művészeti iskolai foglalkozásokon: 

 A tanulók által a foglalkozásokra bevitt értéktárgyakért a művészeti iskola nem vállal 

felelősséget, mivel e tárgyak a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek 

teljesítéséhez nem szükségesek.  (Értéktárgyakon értjük: pl.: ékszer, óra, mobiltelefon, 

ruhanemű, pénz) 

 Amennyiben a tanuló bejelenti, tanárának megőrzésre átadja az órára bevitt értéktárgyait, 

úgy szaktanára a tanítási óra végéig felelős a rábízott értéktárgyakért. 

 Ha nem jelenti be, nem adja át a tanuló értéktárgyait a szaktanárnak a művészeti iskola 

semmilyen felelősséget nem vállal ezekért a tárgyakért. 

 A tanítás zavartalansága érdekében a mobiltelefonokat csak kikapcsolva lehet a tanítási 

órára bevinni. 



 18

 

9.3. Mobiltelefon és egyéb infokommunikációs eszközök használatának szabályai: 
 Mobiltelefont a tanuló csak saját felelősségre hozhat magával az iskolába.  

 Tanulóink mobiltelefonjaikat az iskolában kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. 

 Iskolánk tanulója nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amellyel a 

tanulás folyamatát akadályozza, illetve a pedagógus oktató-nevelő munkáját zavarja. 

 Az iskolai benntartózkodás ideje alatt minden jellegű infokommunikációs eszköz 

használata tilos.  

 Kivételt képez a használat egyes tantárgyak esetében, ahol - a tanulók kizárólag az 

iskola tulajdonában lévő infokommunikációs eszközöket - pedagógus jelenlétében, 

illetve irányításával használhatják 

 

10. Védő, óvó intézkedések 
 

10.1. A tanuló kötelessége, hogy: 
 óvja saját maga testi épségét, egészségét;  

 óvja társai testi épségét, egészségét;  

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-óvó – 

ismereteket;  

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;  

 azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 

természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel;  

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi – ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült;  

 megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában;  

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 
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10.2. Az iskola minden dolgozójának alapvető feladata:  
 a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket 

átadja,  

 ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a 

szükséges intézkedéseket megtegye. 

 

10.3. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével 
kapcsolatosan: 

 Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági 

(munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv 

rendelkezéseit. 

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

biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat 

és viselkedési formákat. 

 A nevelők a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk 

ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenyégét folyamatosan figyelemmel 

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

betartatni.  

 Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes foglalkozásokkal 

együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. 

 Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balestek megelőzését szolgáló 

szabályokkal.  

o A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell:  

 az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,  

 a házirend balesetvédelmi előírásait,  

 a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti 

katasztrófa) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési 

útvonalat,  

 a menekülés rendjét, 

 a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.  

o Tanulmányi kirándulások, túrák előtt.  
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o A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók 

figyelmét.  

 A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, 

illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra.  

 A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az 

osztálynaplóba be kell jegyezni.  

 A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) vezető 

baleset-megelőzési feladatait részletesen munkaköri leírásuk tartalmazza.  

 Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit 

munkavédelmi ellenőrzések keretében rendszeresen ellenőrzi.  

 A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy 

rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:  

o a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, 

o a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell 

szüntetnie,  

o minden tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola 

igazgatójának,  

o értesíteni kell a szülőt. 

 

10.4. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a jogszabályok alapján:  
 A tanulóbalesetet az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani.  

 A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni és a balesetekről a KIR-rendszerben elérhető baleseti jegyzőkönyvet kell 

kitölteni elektronikusan. A kinyomtatott jegyzőkönyvből két eredeti példány készül, egy 

az iskola, egy a szülő részére  

 A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. 

 Tilos az iskolába a testi épséget és egészséget veszélyeztető (petárda, kés, cigaretta stb.) 

tárgyakat behozni. 
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10.5. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 
szabályok: 
 A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

 A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést 

(tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselniük. 

 A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, 

lógó fülbevalót. 

 

10.6. Iskolaorvosi és védőnői szolgálat 
 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és 

az iskolai védőnő biztosítja. 

 Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók 

egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

o fogászat: évente két alkalommal, 

o szemészet: évente,  

o általános szűrővizsgálat: évente,  

o a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal. 

 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén. 

 

11. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 
vonatkozó rendelkezések 

 

11.1.  A mulasztás igazolása 
 

 A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, de legkésőbb - az előbb 

megjelölt időponttól számított - három tanítási napon belül igazolhatja mulasztását.  

 5 napon túli hiányzást csak orvos igazolhat, 5 napon belülit tanévenként öt esetben a 

szülő is. 

 Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlannak 

minősülnek. 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  

a) a tanuló a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 

kapott a távolmaradásra;  
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b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja;  

c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni;  

d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja; 

e) az általános iskolai 7-8. évfolyamos tanulója – tanítási évenként a legfeljebb két 

alkalommal – pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező 

intézmény által kiállított igazolással igazolja. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri: 

o a meghatározott pedagógiai szakaszban a kettőszázötven tanítási órát, 

o alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a tanítási év végén 

nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát 

tegyen.  

 A különböző egyesületek kikérőire az intézményvezető engedélyezi a tanulók távollétét a 

feltétlenül szükséges időtartamra. 

 Ha a tanuló késéseinek ideje összeadva eléri a 45 percet, ez egy igazolatlan órának 

minősül. 

 A késést a szaktanár a KRÉTÁ-ban rögzíti. 

 Három igazolatlan óra esetén a tanuló szorgalom jegye változó érdemjegy. 

 A méltánylást érdemlő eseteket az iskolának jóindulattal kell kezelni (pl. családi üdülés)  

 

 

11.2. Iskolai igazolatlan hiányzások következményei: 
 Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásáról.  

 Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt és a tanuló ismételten igazolatlanul 

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat felé problémajelző adatlapot küld. A 

pedagógus a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresheti a 

tanuló szülőjét. 

 Az első tíz óra igazolatlan mulasztásakor értesíti a pedagógus a szülőt. Az értesítésben fel 

kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha a tanuló egy 

tanévben tíz óránál többet mulaszt igazolatlanul, az iskola vezetője értesíti a 

kormányhivatalt (gyámhivatalt), gyermekjóléti központot és szolgálatot.  
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 Ha az igazolatlan mulasztás eléri a harminc órát, az iskola vezetője értesíti az általános 

szabálysértési hatóságot, tájékoztatja a gyermekjóléti központot és szolgálatot. 

 Ha az igazolatlan mulasztás eléri az ötven órát, az iskola vezetője értesíti az illetékes 

Magyar Államkincstárt, kormányhivatalt (gyámhivatalt), a gyermekjóléti központot és 

szolgálatot, valamint a szülőt. 

 Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos felszólítás vagy feljelentés nyomtatványainak 

kitöltése az osztályfőnök feladata. 

 Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, a lehető legrövidebb időn belül értesíti 

a tanuló szüleit, és gondoskodik róla, hogy a tanuló felnőtt felügyelete mellett jusson 

haza. 

 Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a következő 

szabályok érvényesek:  

• ha egy tanévben meghaladják a 250 órát, 

• egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát,  

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

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

nevelőtestület dönt osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról. 

 

11.3. Magántanulói jogviszony, egyéni munkarend 
 A tanuló a szülő kérésére az Oktatási Hivatal engedélyével magántanuló lehet.  

 A magántanulók osztályozóvizsgát tesznek.  

 Az osztályozóvizsga időpontját az iskola igazgatója jelöli ki.  

 Az első félév tananyagából január, míg a második félév tananyagából augusztus végéig 

tehető osztályozóvizsga.  

 A vizsga tantárgyainak a követelményrendszere megfelel az adott évfolyam 

követelményrendszerének.  

  A vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért a vizsgabizottság elnöke felel.  

 A vizsgabizottság munkáját és a vizsgát az iskola igazgatója készíti elő.  

 A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt az ellenőrzőben (tájékoztatóban) kiállított félévi 

értesítő útján tájékoztatja. 

 Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz 

eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel.  
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 A magántanuló magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.  

 A magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet részt a tanórai vagy egyéb 

foglalkozásokon. 

 Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket, 

tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

 

A művészeti iskolai hiányzások igazolása 

 A hiányzást már az első napon szülői jelzés követi az iskola felé. A mulasztást az 

iskolába érkezés után követő órán igazolni kell: ellenőrzőben, vagy szabályos orvosi 

igazolással. 

 A szülők évente 5 napot igazolhatnak, melyet előzőleg írásban, az ellenőrző könyvben 

jelezni kell. 

 Az ellenőrző könyvben a bejegyzéseket alá kell íratni a szülővel, illetve törvényes 

képviselővel. 

 A tájékoztató füzetek kezelése az intézményben kialakított szokás szerint történik. 

 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha előzetesen engedélyt kapott az igazgatótól, 

beteg volt, vagy hatósági intézkedés miatt nem tudott részt venni a foglalkozásokon. 

 Ha a tanuló késéseinek ideje összeadva eléri az egyéni órákon a 30 percet, csoportos 

órákon a 45 percet, ez egy igazolatlan órának minősül. 

 A késést a szaktanár a KRÉTÁ-ban rögzíti.  

 Az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az 

értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire, - azaz, hogy 

10 óra igazolatlan mulasztás esetén jelentést küld az iskola. 

 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanév végén nem osztályozható. (Kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.) A nevelőtestület az 

osztályozó vizsga letételét akkor tagadja meg, ha az igazolatlan hiányzások száma 

meghaladja az igazolt mulasztások számát.  

 

12. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük:  

 osztályozó vizsga,  
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 pótló vizsga,  

 különbözeti vizsga,  

 javítóvizsga.  

1. Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha  

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát 

tehet,  

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet.  

2. Pótlóvizsgát tehet a tanuló,  

 ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad,  

 vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.  

3. Javítóvizsgát tehet a tanuló,  

 ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.  

4. Különbözeti vizsgát tehet a tanuló,  

 ha más intézményből átvételét kéri iskolánkba, és ott egy adott tantárgyat alacsonyabb 

óraszámban tanult, amely tantárgy tananyagának ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a 

magasabb évfolyamra lépésnek.  

 vagy ha a diák egy adott tantárgyat alap óraszámban tanuló csoportból emelt óraszámú 

csoportba kéri felvételét. Ennek feltételeként az intézményvezető különbözeti vizsga letételét írja 

elő.  

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64 § előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni.  

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.  
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Az osztályozó- és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő 

követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, a szaktanárok állapítják meg a 

helyi tanterv életbelépésének megfelelően. A követelmények elfogadásáról a nevelőtestület dönt. 

 

13. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a 
tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 
szabályai 

 

13.1. Térítési díj, tandíj befizetése, visszafizetése 
 Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatási 

tevékenységeket tanévenként az iskola munkatervében kell meghatározni.  

 A művészeti oktatást a tanulók térítési, illetve második tanszak esetében tandíj ellenében 

vehetik igénybe.  

 A tandíj és a térítési díj befizetése az I. félévre vonatkozólag minden év november 15-ig, 

a II. félévben május 15-ig történik csekken. 

 A tanuló térítési díjának pontos összegéről és a befizetés módjáról az intézményvezető 

szeptember hónapban nyújt tájékoztatást tértivevényes levél útján. 

 

13.1.1. A térítési- és tandíj fizetése alóli mentesség: 
 A térítési- és tandíj fizetése alóli mentességet igazolni kell. 

 A fizetési kötelezettség alól felmentést csak a hátrányos helyzetű tanuló kaphat, aki után 

az eltartója rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt kap.  

 A kedvezmény igénybevételéhez a jegyző határozata, vagy igazolása szükséges.    

 

13.1.2. A visszatérítés 
 Térítési- vagy tandíjat teljes összegben csak akkor térítünk vissza, ha a befizető 

egészségügyi okok miatt nem kezdte meg tanulmányait vagy nem vette igénybe a 

szolgáltatást.  

 Megkezdett tanulmányok esetén, vagy ha a tanuló a normatíva igénylés időpontjában 

még tanulói jogviszonyban állt az intézménnyel, térítési díjat és/ vagy tandíjat nem 

térítünk vissza. 

 

13.2. Étkezési díj befizetése, visszafizetése 
 Az étkezési díj befizetése csekk útján történik. A befizetés az előző hónap étkezési 
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napjaira vonatkozik, amennyiben túlfizetés keletkezik, az a következő havi számlában 

kompenzálásra kerül. 

 Az igények felmérése (menza, tanulószoba) szeptember első hetében zajlik az adott 

tanévre vonatkozólag. Változtatásra a következő hónap első napjától kerülhet sor, ez 

történhet a szülő kérésére és igazgatói döntés alapján is. 

 

13.3. Hangszerhasználati díj befizetése 
 A klasszikus és a népzenei tanszakokon hangszerhasználati díjat állapít meg az iskola 

fenntartója, melynek befizetése alól a saját hangszerrel rendelkező tanulók mentesülnek. 

 Amennyiben a hangszer vagy a hangszer tartozéka a tanuló hibájából rongálódik meg, 

javíttatása a szülőt vagy gondviselőt terheli. 

 

13.4. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás 
szabályai: 

Intézményünk a tanulók által előállított termékek vagyoni jogára nem tart igényt. 

 

 
14. Felvételi eljárásrend  

az iskola első évfolyamára, valamint a művészeti iskolai, tanulószobai, egész napos iskolai 

foglalkozásokra való felvétel iránti kérelem elbírálásának elvei 

 

14.1. Felvétel az első évfolyamra: 
 
A tanulói jogviszony keletkezésének szabályait az EMMI rendelet 24.§-a ismerteti.  

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk 

minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a kormányhivatal és önkormányzat 

által meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik.  

 Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni tud, 

az elbírálási szempontok a következők: 

o a gyermek lakóhelye/tartózkodási helye az iskola körzetében van, 

o a gyermek testvére az iskola tanulója, 

o a gyermek szülője az iskola dolgozója, 

o a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, 

o a gyermek sajátos nevelésű igényű. 
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 Amennyiben az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, 

az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

 A sorsolás célja egy sorrend felállítása, melynek alapján fel lehet venni a tanulókat az 

évfolyamra. 

o A sorsoláson részt vesznek:   

 iskolavezetés, 

 azon szülők, aki előzetesen jelentkezési lapot nyújtottak be,  

 a jegyzőkönyvvezető. 

o A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese. 

o A sorsolás időpontja: a beíratást követően 5 napon belül. 

o A sorsolás menete: 

 A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét 

és a sorsolási bizottság tagjait.  

 A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt 

kell behelyezni a sorsolási urnába.  

 Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a 

borítékokat, majd mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban 

levő tanuló nevét.  

 Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás 

sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.  

 A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

 A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás 

helyszínét, a sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet 

benyújtó szülők és tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás 

sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába 

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

bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.  

 Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni 

kell.  

 A sorsolás után az iskola intézményvezetője – sorsolás eredményének 

megfelelően – a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, 

melyet hivatalos formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.  
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14.2. Felvétel a művészeti iskolába 
 Művészeti iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján 

lehet bejutni.  

 A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. 

A köznevelési törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését és a 

tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket.  

 

15. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon 
járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 

 
Jogszabály alapján az alapfokú művészetoktatásban csak a hátrányos, vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók szociális támogatását teszi lehetővé: tőlük térítési díj, tandíj nem 

szedhető. 

A fizetési kötelezettség alól a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló mentesül. 

 

16. A tanulók (szülők) véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának 
rendje és formája 
 A szülőnek elemi joga, hogy reálisan tájékozódjék gyermeke iskolai életéről, tanulmányi 

előmeneteléről. 

 Észrevételével, javaslataival fordulhat az igazgatóhoz, a szaktanárokhoz, a 

diákönkormányzathoz, az érintett nevelőhöz, a fogadóórán.  

 A tanulók a diák fórumon élhetnek lehetőségeikkel. A vélemények nyilvánításának 

azonban csak akkor van jogosultságuk, ha azok megalapozottak, konkrétak és 

tárgyilagosak. 

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

o az igazgató az SZMK iskolai választmányi ülésén minden félév elején,  

o az osztályfőnökök: az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

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

o Szóban: 

 a szülői értekezleteken,  

 a pedagógusok fogadó óráin,  

 a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

 a nyílt tanítási napokon. 
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o Írásban: a Pedagógiai Program szerint, a Tájékoztató füzetben.  

 A szülői értekezletek és a fogadó órák időpontjairól a Tájékoztató füzetben és a honlapon 

keresztül tájékoztatjuk a szülőket.  

 

17. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok  
 Az e-napló elsősorban a pedagógusok munkaeszköze, de kiegészítő szolgáltatást biztosít 

a tanulók/szülők számára is.  

 Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót 

használ. 

 Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal 

rendelkező számítógép segítségével megtekinthetik.  

 A szülők és tanulók megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után 

hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, 

illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket, valamint az általuk 

előre megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak.  

 Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.  

 A hozzáférést az osztályfőnökök által megadott e-mail címre küldött levéllel lehet kérni. 

 Az elektronikus naplót a pedagógusok és a szülők egymás közötti értesítések, üzenetek 

küldésére is használhatják.  

 Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni 

az e-naplót, a szülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás értesítő könyvön 

(ellenőrzőn) keresztül írásban történik. Az osztályzatok bejegyzése az ellenőrző könyvbe 

a tanuló feladata, melyet a szaktanár (tanító) aláír és az osztályfőnök  (havonta egyszer), 

a fogadóórákat megelőzően ellenőriz. A bejegyzéseket a szülőnek láttamoznia kell.  

 

18. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és 
formái 
 Az azonos évfolyamra járó diákok egy közösséget alkotnak. A közösség tanulólétszáma 

rendeletben meghatározott.  

 Az osztályközösségek diákjai a csoportos órákat az órarend szerint közösen látogatják. 
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 Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége, 

megválasztja az osztály diákbizottságának a tagjait és az osztály titkárát, valamint 

küldöttet delegálnak az intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe. 

 Az osztályközösség ily módon önmaga diákképviseletéről dönt. 

 

18.1. A diákönkormányzat szervezete 
 A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

o saját működéséről, 

o a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, 

o egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

 A diákönkormányzat munkatervét a tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja 

jóvá. 

 A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 

intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

  

18.2. A diákönkormányzat működési feltételei 
 Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 

zavartalan működésének feltételeit.  

 A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit az intézményi SZMSZ és a 

házirend használati rendszabályai szerint térítésmentesen veheti igénybe.  

 

18.3. A diákönkormányzat és az intézmény közötti kapcsolattartás 
 A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki – a 

diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat az DÖK képviseletében. 

 A diákönkormányzatot képviselő felnőtt személy vagy diákküldött folyamatos 

kapcsolatot tart az intézmény vezetőségével. 

 Az Iskolai Diákbizottság megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, 

a nevelőtestületi értekezleteken a rá vonatkozó napirendi pontjainál.  

 Az Osztály Diákbizottságának képviselője járhat el az osztályközösség problémáinak 

megoldásában. 

 A tanulók egyéni gondjaikkal, valamint kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az 

intézmény vezetőjét.  

 Az intézményvezető heti fogadóórájának időpontja tanévenként változik. Az adott tanév 
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intézményvezetői fogadóóráját az intézmény munkaterve tartalmazza. Az időpont 

közzététele a szaktanárok feladata, de az iskola honlapján is megtekinthető. 

 

18.4. A diákönkormányzat jogosítványai a létesítmény használattal kapcsolatban 
 A diákönkormányzat minden tanév szeptember közepéig elkészíti munkatervét.  

 Az ebben meghatározott és elfogadott céloknak megfelelően használhatja feladatai 

végrehajtásához az iskola helyiségeit, betartva a védő-óvó szabályokat, valamint a 

közösségi viselkedés szabályait. 

 A diák-önkormányzati alkalmakat minden esetben nevelő felügyeli. 

 

18.5. A diákközgyűlés (iskolagyűlés) 
 Az iskola tanulóközösségének a diákközgyűlés a legmagasabb tájékoztató fóruma.  

 A diákközgyűlés nyilvános, azon bármelyik tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, 

javaslatait. 

 A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében 

meghatározottak szerint hívható össze. Tanévenként legalább egy alkalommal kell 

diákközgyűlést tartani, amelyen az iskola tanulói, vagy – a diákönkormányzat döntése 

alapján – a diákok küldöttei vesznek részt.  

 A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell 

hozni. 

 A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzati vezetők beszámolnak az 

előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetéről, 

érvényesüléséről.  

 A közgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola 

vezetéséhez, kérhetik gondjaik, problémáik megoldását.  

 A diákok kérdéseire, kéréseire az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia. 

 Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vezetői vagy az 

iskola igazgatója kezdeményezi. 

 

19. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai 

jutalmazásokban részesülhetnek. 

 A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 
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19.1. Egyéni jutalmazások 
 

19.1.1. A jutalmazások fajtái: 
 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, 

vagy egyszeri közösségi munkáért, 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban 

elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos 

kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért, 

 

 

o Év közben: 

 szaktanári dicséret szóban, 

 szaktanári dicséret ellenőrzőbe írva. 

o Év végén: 

 bizonyítványba írt szaktanári dicséret, 

 bizonyítványba írt általános dicséret. 

 igazgatói dicséret:  

o tanulmányi városi, megyei, országos versenyen elért 1-3. helyezetteknek, 

valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt, 

o igazgatói dicséret az iskola ifjúsága előtt. 

 tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

 

19.1.2. A jutalmak formái: 
 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 oklevél. 

 

19.1.3. Tantestület által odaítélt jutalmak: 
 Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az 

alábbi érdemekért: 

o kiemelkedő tanulmányi eredmény, 

o példamutató szorgalom,  

o hiányzásmentes tanév, 
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o versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel, 

o az iskola érdekében végzett tevékenység,  

o kiemelkedő sporttevékenység. 

 Az egész évben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók a tanév végén, könyvekkel és 

oklevéllel jutalmazhatók. 

 

20. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 

Fegyelmező intézkedés: 

 szóbeli figyelmeztetés, 

 írásbeli figyelmeztetés: 

o szaktanári figyelmeztetés (Kréta) 

o osztályfőnöki figyelmeztetés (3 alkalommal) – odaítéléséről az osztályfőnök dönt 

a fegyelmi vétségek (5 magatartási vétség, 5 ellenőrző könyv hiány, 10 

felszereléshiány) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak 

nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. 

o nevelőtestületi figyelmeztetés (Kréta) 

o igazgatói figyelmeztetés. 

 írásbeli intés: 

o szaktanári intés (Kréta) 

o osztályfőnöki intő 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve 

annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb 

fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. 

o nevelőtestületi intés (Kréta) 

o igazgatói intő 

 írásbeli megrovás: 

o szaktanári megrovás (Kréta) 

o osztályfőnöki megrovás (Kréta) 

o nevelőtestületi megrovás (Kréta) 

o igazgatói megrovás 

o igazgatói szigorú megrovás (Kréta) 
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 Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől azonban 

indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.  

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni.  

 Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása;  a szándékos károkozás;  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;  

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

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

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

 

21. Iskolánkkal jogviszonyban álló tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal 
fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei, 
alkalmazandó intézkedések: 
 Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézményvezető a cselekményről 

szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a fenti 

magatartást megvalósító tanuló ellen. 

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében.  

 Az egyeztető eljárás szabályait a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 53.és 54. § - a 

szabályozza.  

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, 

írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  
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 A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. 

Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja.  

 A fegyelmi eljárást a Fegyelmi Bizottság folytatja le a Nemzeti közneveléséről szóló 

2011. évi CXC. törvény 58. § és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 

20/2012 (VIII.28.) EMMI rendelet 53-60. § alapján. 

 A fegyelmi eljárás megindításáról - a nevelőtestület javaslata alapján - az iskola 

intézményvezetője dönt.  

 A fegyelmi büntetés formái:  

 megrovás,  

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

- A kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetés szociális 

kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki.  

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,  

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,   

 kizárás az iskolából.  

A Nkt. 58. § (5) alapján 10 év alatti tanulóval szemben fegyelmi eljárás nem indítható.  

A tanköteles tanulóval szemben az eltiltás nem alkalmazható, a kizárás csak rendkívüli 

vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható.  

Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak.  

A kizárás fegyelmi büntetés tanköteles tanuló esetében nem hajtható végre az új tanulói 

jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítéséig.  

Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola 

intézményvezetője a tanuló átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével 

megállapodott.  

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza.  

A fegyelmi eljárás rendjét a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 21. pontja rögzíti. 

Iskolánkban súlyos jogellenességnek minősül:  

- a tanulótárs bántalmazása, megalázása, testi-lelki erőszak alkalmazása,  

- a közösségi vagy egyéni tulajdon szándékos rongálása, a károkozás,  
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- a társak, a felnőttek személyiségi jogainak, emberi méltóságának semmibevétele,  

- a lopás, csalás, hamisítás,  

- az iskolába, vagy az iskola által szervezett külső rendezvényekre, egészségre káros, 

vagy testi épséget veszélyeztető anyag, eszköz bevitele,  

- a fegyelmezetlen magatartás miatti balesetokozás,  

- ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A fegyelmi eljárást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell lefolytatni. 

 A vizsgálat lefolytatása során az érintett tanuló szülei is bevonásra kerülnek. 

 A három fős bizottság tagjai:  

o Alsó tagozatos tanuló esetén intézményvezető, 

általános intézményvezető-helyettes, 

                                               alsós munkaközösségvezető. 

o Felső tagozatos tanuló esetén intézményvezető, 

                                                felsős intézményvezető-helyettes, 

                                                felsős munkaközösségvezető. 

 A vizsgálat során a szülő jelenlétében meg kell hallgatni az elkövető tanulót, valamint az 

eset esetleges tanúit is. 

 A vizsgálat alapján a bizottság ítéli meg, hogy a tanuló megvalósította-e a 

közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. 

 Amennyiben a vizsgálat megállapítja a tanuló felelősségét az alábbi szankció 

alkalmazható: a tanuló ellenőrzőjébe foglalt írásbeli intézményvezetői megrovás. 

 A fokozatok betartásának gyakorlatában - a tantestület minden tagja, az iskola vezetői - 

egységesen és következetesen járjanak el. Deviáns magatartású tanuló esetében be kell 

idézni a szüleit, ki kell vizsgálni az érintett diák viselkedésének okait, hogy meg tudják 

találni a célravezető, javulást elősegítő módszert. 

 Súlyosabb vétség esetén - fegyelmi bizottságot kell létrehozni. Amit egyeztetés előzhet 

meg a rendezés céljából. E bizottság - az ügy alapos kivizsgálása után - hozza meg 

döntését, amely - végső esetben - a tanuló intézményből való eltávolítása is lehet. A 

fegyelmi bizottság tagjai: szaktanárok, vezető. 

 



 38

Fegyelmi büntetés: 

 határozatba foglalt, intézményi bélyegzővel ellátott megrovás, 

 határozatba foglalt, intézményi bélyegzővel ellátott szigorú megrovás, 

 áthelyezés az évfolyam másik osztályába, 

 áthelyezés másik, azonos típusú iskolába, 

 eltiltás az iskolából. 

 

 A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést 

a vezető és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során.  

 A fegyelmi eljárás során a köznevelési törvény 53. §-a szerint kell eljárni. 

 

A művészeti iskola eljárása: 

A fegyelmező eljárás módozatai: 

 szaktanári figyelmeztetés szóban, 

 szaktanári figyelmeztetés írásban, 

 szaktanári intés írásban, 

 szaktanári megrovás írásban, 

 igazgatói intés írásban, 

 igazgatói megrovás írásban, 

 áthelyezés másik osztályba vagy iskolába, 

 eltiltás a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

 

22. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 
 A művészeti iskolában a vonatkozó törvények alapján meghatározott a főtárgyhoz 

kapcsolódó kötelező tárgy és annak óraszáma az iránymutató.  

 Általános iskolában a köznevelési törvény alapján készült pedagógiai programban 

rögzített tantárgyak és órakeretek az iránymutatóak. 

o etika vagy hit- és erkölcstan, 

o angol nyelv, német nyelv (második évfolyamtól) 
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 A 2013/2014-es tanévtől az első és az ötödik évfolyamon, majd pedig felmenő 

rendszerben valamennyi évfolyamon órarendi keretek között zajlik az erkölcstan 

oktatása, valamint azzal egyidejűleg a hitoktatás.  

 Az iskola intézményvezetője minden tanév áprilisában értesíti a szülőket és a tanulókat a 

következő tanévben választható etika vagy hit- és erkölcstan tantárgyakról.  

 Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a 

tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással 

kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.  

 Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor jelezheti a 

tantárgyválasztással kapcsolatos kérését az iskola intézményvezetőjének.  

 A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az intézményvezető engedélyével 

írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. (etika, vagy hit- és 

erkölcstan (református, görögkatolikus, római katolikus) tantárgyak, illetve vallási 

felekezetek közül) 

 A választás legalább egy tanévre szól, kilépés csak tanév végén lehetséges. Ettől eltérni 

egyéni elbírálás alapján az intézményvezető engedélyével lehet.  

 A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve - heti 1 

alkalommal - biztosított tanulóink számára a hitoktatás. 

 Az iskola, a nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökből, biztosítja a 

hit- és erkölcstan oktatásához szükséges tárgyi feltételeket. 

 Az iskolában oly módon szervezhető, hogy alkalmazkodjon a kötelező tanórai 

foglalkozások rendjéhez. 

 

23. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, 
rongálásával összefüggő kérdések 
 Az iskolának fontos szerepe van abban, hogy minden tanulója tankönyvhöz jusson.  

 Az iskolai tankönyvtámogatás és tankönyvbeszerzés rendszerének biztosítania kell, hogy 

a tankönyv minden tanulónak rendelkezésére álljon 

 Az iskolai tankönyvellátás rendjét évente - az iskola igazgatója határozza meg. 

 Jogszabályi változások alapján iskolánk valamennyi tanulója ingyen tankönyvre 

jogosult. 

 A kiosztás konkrét rendjét, menetét a tankönyvfelelős, valamint az igazgató határozzák 

meg. 
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24. Biztonsági szabályok a COVID-19 fertőzés megelőzés érdekében 
 Az intézményt csak egészséges, tünetmentes tanuló, illetve dolgozó látogathatja. 

Amennyiben bármilyen megbetegedésre utaló jel – láz, köhögés, tüsszögés, orrfolyás, 

hasmenés – jelentkezik náluk, orvoshoz kell fordulniuk, nem kell iskolába jönniük. 

Kérjük, azok se jöjjenek, akiknél nagy valószínűséggel fennáll a fertőzés kockázata, 

legalábbis addig, amíg ki nem zárták azt a kockázatot.  

 Ha a tanuló vagy vele egy háztartásban élő személy koronavírus tesztje pozitív, a 

szülőnek azonnal jeleznie kell ezt az osztályfőnöknél. 

 A kormányhivatal népegészségügyi osztálya által elrendelt hatósági házi karantén esetén 

a beoltatlan 12 év feletti tanuló nem jöhet iskolába. Mulasztása orvosilag igazolt, ezt a 

szülőnek nem kell már külön igazolni. Tantermen kívüli digitális oktatás nem lehetséges, 

ezért a tananyagot a Krétában – az egyébként szokásos gyakorlatnak megfelelően – a 

foglalkozást tartó pedagógus közzé teszi a védettségi igazolvány hiánya miatt mulasztó 

tanulóknak.  

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI – rendelet igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó 

szabálya ezen mulasztás szerint is érvényes: a 250 órát meghaladó hiányzás esetén, 

amennyiben a tanuló teljesítménye a tanév során érdemjeggyel nem volt értékelhető, a 

tanuló osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit.  

 A személyi higiénére fokozottan kell figyelni. A fertőzés megelőzésének legfontosabb 

módja a maszkviselés és a gyakori, alapos, szappanos, fertőtlenítő kézmosás, valamint a 

távolságtartás.  

 Az intézménybe való belépéskor a kézfertőtlenítés, testhőmérséklet - mérés kötelező. 

 Szülők és más személyek csak előzetes egyeztetés után, a biztonsági előírások 

betartásával léphetnek be az intézménybe! 

 
Maszkhasználat a veszélyhelyzet fennállása idején: 

 A közösségi terjedés megfékezése érdekében 2021. november 24-től a teljes tanítási idő 

alatt az intézmény valamennyi közösségi tereiben (mosdó, folyosó) kötelező mindenki 

számára az orrot és a szájat folyamatosan eltakaró védőmaszk viselése. 

 Az 5 – 8. évfolyam tanulói és valamennyi intézményi dolgozó számára kötelező az 

intézmény minden helyiségében a maszk viselése. Ez alól kivételt jelent a testnevelés 
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órák, néptánc órák és a sportfoglalkozások, az udvaron való tartózkodás, az étkezés és az 

ivás ideje.  

 Az 1 – 4. évfolyam tanulói számára javasolt a maszk viselése a tanórákon is.  

 A védőmaszkról a tanuló, illetve gondviselője köteles gondoskodni. A hosszabb ideig 

bent lévő tanulók esetében érdemes váltást is biztosítani.  

 

 

25. A házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok 
A házirend hatálya, hatályba lépése 

25.1. A házirend területileg érvényes: 
 az intézmény székhelyén, 

 az iskola által szervezett rendezvények területén, valamint a közlekedési útvonalakon, 

 nem az iskola által szervezett, de a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 

rendezvényeken. 

 

25.2. A házirend személyileg érvényes: 
 az intézmény nevelőire oktatóira (beleértve az óraadó pedagógusokat is), 

 diákjaira (ideértve a magántanulót is), 

 az iskola dolgozóira, az intézményben rendszeres munkát végző alkalmazottakra, 

 tanulók szüleire. 

 

25.3. A házirend időbeli hatálya kiterjed: 
 Éves viszonylatban a teljes tanévre (beleértve a szüneteket is) vonatkozik. 

 Napi viszonylatban az iskola területén (rendezvényen) való tartózkodás teljes 

időtartamára vonatkozik. 

 A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától visszavonásáig érvényes. 

 Az iskola igazgatója és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan 

figyelemmel kísérik. 

 A Házirendet az igazgató terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el. 

 A nevelőtestület az elfogadás előtt beszerzi a szülői szervezet véleményét, valamint a 

diákképviselet egyetértését. 

 A Házirendet az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 
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26. A házirend közzétételről, nyilvánosságra hozásáról és a felülvizsgálat módjáról 
 

 A házirendet minden tanév első munkanapján, az első osztályfőnöki órán ismertetik az 

osztályfőnökök a tanulókkal, valamint az első szülői értekezleten a szülőkkel.  

 A házirend egy-egy példánya a diákönkormányzatot és a szülői szervezetet illeti meg. 

 A házirendet bármely érdeklődő megtekintheti az igazgatói irodában, az iskolai 

könyvtárban. 

 A nyilvánosságra hozatal módja: nyomtatott formában az igazgatói irodában. 

 
 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 
VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 
A diákönkormányzat véleményezési nyilatkozata 

 
A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az iskola 
házirendjének módosításával kapcsolatos véleményezési jogát gyakorolta. 
 
Bocskaikert, 2022. szeptember 01. 
 
                                                                                                   ……………………………… 
                                                                                                       DÖK patronáló tanár 
 

 
A szülői szervezet véleményezési nyilatkozata 

 
A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirend 
módosítását az iskolai szülői szervezete az iskola házirendjének módosításával kapcsolatos 
véleményezési jogát gyakorolta. 
 
 
Bocskaikert, 2022. szeptember 01. 

 
                                                                                                   ……………………………… 
                                                                                                       Szülői Szervezet vezetője 
 

 
A nevelőtestület elfogadó nyilatkozata 

 
A Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirend 
módosítását az iskola nevelőtestülete a mai napon megtartott nevelőtestületi értekezletén 
elfogadta. 
 
Bocskaikert, 2022. augusztus 30. 
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                                                                                                   ……………………………… 

                                                                                                               intézményvezető 
 
 
Jelen házirend hatályba lép 2022. szeptember 1-jén és visszavonásig érvényes. A házirendet a 
nevelőtestület bármikor módosíthatja, felülvizsgálatára minden tanév végén sor kerül. 
 
Bocskaikert, 2022. augusztus 30.  

                                                                     
……………………………… 

                                                                                                                       intézményvezető 
 
 
 
 


