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Jogszabályi háttér 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

Hatályossági rendelkezések 

A házirend hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban lévőkre, az intézményben tartózkodókra, 

aláírásától visszavonásig érvénye. Területileg az intézmény egész területére, az intézménnyel 

kapcsolatos rendezvények esetén azok helyszíneire is. 

Bevezető 

Az iskolai élet mindennapi kérdéseinek egy részét - jogszabályi keretek között- a házirend szabályozza. 

A házirendben foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire nézve, mint a jogszabály. Súlyos 

megsértése esetén, iskolai fegyelmi eljárás indítható és fegyelmi büntetés szabható ki. 

A fegyelmi eljárás során született döntés ellen a szülő, illetve a tanuló jogorvoslattal élhet. Házirendünk 

területi hatálya kiterjed a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola (6600 Szentes, Klauzál u. 12-18.), 

mint nevelési-oktatási intézményben folyó iskolai életre-, az intézménybe érkezéstől, az onnan való 

távozásig, valamint az intézmény területén kívüli - az intézmény által szervezett - rendezvényekre. 

(például kirándulás, tábor, stb.) Házirendünk személyi hatálya kiterjed a tanulóinkra, szüleikre és az 

iskola valamennyi dolgozójára. 

A házirend a hatályba lépés napjától a módosításig illetve visszavonásig érvényes. 

A tanulók közösségei 

Az osztályközösség 

1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 
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Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető - az osztályfőnök áll. 

2. Az osztály tanulói maguk közül - az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére - az alábbi tisztségviselőket választják meg: 

• két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

A diákkörök 

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet 

iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején - 

az adott lehetőségek figyelembevételével - a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezetheti. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak - a szülők írásbeli engedélyével - az iskola tanulói is. 

Az így létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért - nagykorú személynek kell 

segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör 

működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő 

személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a 

tanév végéig részt kell venniük. 

6. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 

Az iskolai diákönkormányzat 

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

1. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből, 

valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzat vezetősége irányítja. 

2. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

3. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 
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Az iskolai diákközgyűlés 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév decemberében az iskola igazgatója a felelős. 

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az 

iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól, 

A tanuló kötelességei, hogy: 

• óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

• elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

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

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

• azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, 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, ha megsérült; 

• megismerje az épület 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. 

A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

• a tanuló a tornaterembe csak pedagógus felügyeletével léphet be és tartózkodhat ott; 

• a sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett - sportfelszerelést 

(pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük; 

• a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót egyéb testékszereket, függetlenül attól, hogy milyen anyagból készült. a 

szertárban csak a tanár által kijelölt tanuló tartózkodhat 

• A használatba kiadott eszközökért a tanuló anyagi felelősséggel tartozik, azt köteles 
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rendeltetésszerűen használni. Aki megkapta a sportszert, annak is kell visszaszolgáltatni azt. 

Nem rendeltetésszerű károkozásért anyagi felelősséggel tartozik a szülő. 

• felmentés orvosi igazolásra, vagy, ha a tanár a gyermek egészségi állapotát úgy ítéli meg. 

• Ezek a szabályok nemcsak a testnevelésórákra, hanem a tornateremben tartott egyéb 

foglalkozásokra is vonatkoznak. 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és 

iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként 

meghatározott napokon és időpontban. 

Az iskolaorvos elvégzi - vagy szakorvos részvételével biztosítja - a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

• fogászat: évente egy alkalommal, 

• szemészet: évente egy alkalommal, 

• a tanulók fizikai állapotának mérése: évente egy alkalommal, 

• valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata. 

A vizsgálatról a szülőt értesíteni kell. A felügyeletet az osztályfőnök látja el. 

Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát szükség szerint, de legalább 

két alkalommal. 

Az iskolában és az iskola épületén kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital 
és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. 

Minden tanulónak kötelessége, hogy: 

- részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 

- tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással - képességeinek 

megfelelően - eleget tegyen. 

- óvja az iskola létesítményét, felszereléseit. 

- betartsa az iskolához tartozó különböző területek használati rendjét. 

- pedagógus felügyelete, irányítása mellett közreműködjön saját környezetének 

(pad, osztályterem, stb.) és az általa alkalmazott taneszközök rendben tartásában. 

- óvja saját és társai testi épségét. 

- azonnal jelentse a pedagógusnak, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet, balesetet észlel. 

- a szükséges felszerelést elhozza, és felkészüljön a tanítási órákra. 

- óvja az oktatás során rábízott eszközöket. 

- tiszteletben tartsa tanára, tanulótársai és az iskola alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. 

A tanulók jogai 

Minden tanulónak joga, hogy 
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- biztonságos, egészséges környezetben nevelkedjék 

- iskolai tanulmányi rendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki 

- személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák 

- személyiségi jogait (személyiségének szabad kibontakoztatásának joga, önrendelkezési joga 

cselekvési szabadságát,családi élethez, magánélethez való jogát) tiszteletben tartsák. Azonban e 

jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat ugyanezen jogaik érvényesítésében. Nem 

veszélyeztetheti saját illetve társai, az intézmény alkalmazottainak egészségét 

testi épségét. 

Nem veszélyeztetheti a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek fenntartását. 

- védelmet kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

- képességeinek, adottságainak, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 

- nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. 

- a tanítás során az iskola az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse. 

- hit -és vallásoktatásban vegyen részt. 

- ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. 

- napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön. 

- válasszon a választható foglalkozások közül. 

- igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket. 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

- kezdeményezze diákkörök létrehozását. 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről. 

- tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. 

- javaslatot tegyen és érdemi választ kapjon. 

- képviselője útján a jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések 

meghozatalában. 

Általános szabályok- tanulói munkarend 

1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel ^ 7 órától délután tizenhét óráig van 

nyitva.. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel ^ 7 órától (reggeli ügyelet) a 

tanítás végéig 17.00-ig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. (szülőnek 

írásban kell kérni, munkahelyi igazolást mellékelve) 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 és 7.45 között kell megérkezniük.. A késő tanulók az erre 

a célra rendszeresített füzetbe felírásra kerülnek. 

4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

1. óra:08.00 - 08.45 

2. óra:09.00 - 09.45 

3. óra:10.05 - 10.50 

4. óra: 11.00 - 11.45 

5. óra:11.55 - 12.40 

6. óra :12.50 - 13.35 

A szünetek az órák közötti időszakok, ebédeltetés és délutáni foglalkozások 
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között a 14.00-ig tartó időszak. 

5. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosókon, tanári 

felügyelettel a termekben, illetve az aulában maradhatnak. 

6. Az első óraközi szünet az alsósok tízórai szünete, a második a felsősöké. Ekkor a tanulók az 

ebédlőben vagy az aulában étkezhetnek. Az emeletekre enni és innivalót nem lehet felvinni. 

7. Az óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő 

utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. 

8. A tanuló tanítási idő és napközis foglalkozás ideje alatt az iskola épületét csak a szülő 

személyes, vagy írásbeli kérésére (ellenőrző vagy üzenő füzet) az osztályfőnöke 

(távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, napközis nevelő) vagy a részére 

órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben - szülői kérés 

hiányában - az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat 

engedélyt. 

9. A kilépést a tanulónak távozáskor be kell írni a portán lévő füzetbe. 

10. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7 óra 30 és 15.30 

óra között. 

11. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és erről a szünet megkezdése előtt 

a szülőket, a tanulókat és a nevelőket tájékoztatja. 

12. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

13. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. A szülők a 

gyermekeiket az udvarig vagy az auláig kísérhetik, kivéve az első osztályosok beszoktatása 

idejére (szeptember hónapban) 

14. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portán dolgozó hivatalsegédek 

ellenőrzik és irányítják. 

15. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: diszkó, stb.) 

minden tanuló iskolán kívüli vendéget hívhat (aki diákigazolvánnyal rendelkezik). A meghívott 

vendégek igazolását a rendezvény előtt a szervezőknek be kell mutatni. 

Az iskola épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

• az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 
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• az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

• a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

• az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Az oktató- nevelő munka a nevelési és oktatási program szerint folyik és a helyi tanterv határozza 

meg a tanított tantárgyakat, a kötelező és a választható tantárgyakat, azok óraszámait, valamint 

az előírt tananyagot, követelményeket. 

2. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre 

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

Az iskolában tökmag, szotyola, rágógumi, energia ital behozatala és fogyasztása tilos. 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működhetnek: 

• osztályonként két-két hetes 

• tantárgyi felelősök. 

4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek 

feladatai: 

• gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra az órát tartó nevelő 

utasításai szerint; 

• a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 

• az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

• ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, értesítik az 

igazgatóságot, 

• az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

6. Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi felelősök 

segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: 

leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

7. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán 

kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az igazgató kéri fel. 

Tanórán kívüli foglalkozások 

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

foglalkozásokat szervezi: 
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• Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, 

- ha a szülők igénylik - az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-

nyolcadik évfolyamon napközi otthon, az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba 

működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon - igény esetén 

- összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek 

otthoni felügyelete nem megoldott. 

• Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi 

háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó 

tanulók számára - igény esetén - az iskola reggelit, ebédet (vendégebédet) biztosít. Az 

iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az iskolatitkárnál kell befizetni 

minden hónapban előre, a hirdetés szerinti napokon. Az iskola a hiányzó tanuló étkezési 

díját a szülőnek csak akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést két 

nappal előre lemondja. 

• Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél 

jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és 

felzárkóztató foglalkozások segítik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egyéni 

foglalkozásokon vesznek részt, a mentor tanárok közreműködésével. 

• Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör feladatait a Klauzál Diáksport Egyesület látja el, 

tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai DSE sportcsoportjainak foglalkozásai a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint 

a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli 

sportversenyekre. 

• Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, 

szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A 

szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 

vételével - minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az 

iskola igazgatójának megbízása alapján - olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola 

dolgozója. Az igények jobb kielégítése érdekében alapfokú művészeti iskolák 

szakköreivel bővítjük a kínálatot. 

• Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 
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iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 

• Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából a szülők kérésére az 

osztályok kirándulást szervezhetnek, (az iskolában maradók kötelesek tanórákon részt 

venni) 

• Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű 

módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

• Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a 

követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve 

művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a 

foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

• Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

• Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár és idegen nyelvi könyvtár segíti. 

• Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van 

arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, 

számítógépek stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00. óra és 17.00. óra között 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, 
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valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól 

felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható. 

6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a tanév elején meghatározott időben 

tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai 

dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre 

szól. 

Az idegen nyelvi könyvtárat a város tanárai és általános iskoláskorú tanulói is látogathatják. 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő írásbeli kérésére 

történik. 

2. A napközi otthonba tanévenként előzetesen minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke 

napközi otthoni elhelyezését. 

3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

5. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási 

törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

• akiknek mindkét szülője dolgozik, 

• akik állami gondozottak, 

• akiknek tanulási problémája van, 

• akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

6. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva - kezdődnek és délután 16.00. óráig tartanak. Szülői igény 

esetén a napköziben a tanulók számára 16.00. óra és 16.30. óra között az iskola felügyeletet 
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biztosít. 

7. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével - a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődik és délután 15.30. óráig tart. 

8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell, 

orvosi igazolással vagy az üzenő füzetben való szülői igazolással. 

9. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a 

tanuló eltávozására a napközis nevelő, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt 

adhat. 

10. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával 

folyamatosan példát mutat a tanév végén “Kiváló napközis tanuló” jutalomban 

részesíthető.
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Az osztályozó, javító, különbözeti vizsgák eljárási szabályai 

Osztályozó vizsgát tehet: 
- a magántanulói státuszban lévő tanuló (minden tárgyból kötelezően, a készségtárgyakból szabadon 
választhatóan) 
- a tanuló saját kérésére, igazgatói engedéllyel bármely olyan tantárgyból, ami iskolánkban tanulható 
- a valamely tanórának több mint 30%-áról hiányzó tanuló, ha a tantestület a vizsgát engedélyezi 
- a 250 órát vagy annál többet mulasztó tanuló, ha a tantestület a vizsgát javasolja. 

A vizsga előre rögzített időpontban, vizsgabizottság előtt zajlik. Az időpontot 2 héttel a vizsga előtt 

ismerteti a diákkal az osztályfőnök. Az előzetes felkészüléshez a diák témaköröket kap tanárától. Az 

utóbbi két esetben a nevelőtestület az osztályozóvizsga engedélyezését megtagadhatja, ha tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórát és az iskola eleget tett a törvényben 

meghatározott értesítési kötelezettségének. 

Javító vizsgák: 

ha a nevelőtestület másképp nem rendelkezik, a tanév utolsó hetében, augusztusban, beosztás szerint 
zajlanak . 
A munkaközösség-vezetők javaslatai alapján írásbeli - szóbeli, illetve csak írásbeli, vagy csak szóbeli 
részből állnak. 
A vizsgák mindig bizottságok előtt zajlanak. 
A végső eredményt a bizottságok és valamennyi érintett jelenlétében a feladattal megbízott 
igazgatóhelyettes hirdeti ki. 
Valamennyi vizsga esetén a szaktanárok kötelesek témakörjegyzéket biztosítani a felkészüléshez. 

Az iskolában tilos a hatályos törvények és az iskolai szabályok alapján súlyos jogellenes magatartást 
tanúsítani. Ilyenek: 
a. vallási, kisebbségi vagy kegyeleti jogot sérteni 
b. erőszakot alkalmazni, hirdetni vagy arra buzdítani 
c. fegyvert vagy a közbiztonságra veszélyes eszközöket behozni 
d. önkényuralmi jelképeket használni 
e. romboló, anarchista ideológiát propagálni
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Az iskolába hozható eszközök 

A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges eszközöket és felszereléseket hozhatják be. Nagyobb 

értékű tárgyakat vagy nagyobb összegű pénzt csak - rendkívül szükséges esetben - szülői engedéllyel 

hozhatnak a diákok. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók leadhatják 

pedagógusuknak, amit a tanítás befejezéséig őrzünk. Az iskola csak ebben az esetben tud felelősséget 

vállalni a behozott értékekért. 

A diákoknak kabátjaikat szekrényeikben kell tartaniuk. Táskáikat nem ajánlott a folyosón felügyelet 

nélkül hagyniuk.A folyosón hagyott tárgyakért nem vállalunk felelősséget! A tornaöltözőbe a 

váltóruhán kívül más dolgot bevinni nem célszerű! 

Az iskolába behozott mobiltelefont és egyéb elektronikus eszközöket a tanórán kikapcsolt állapotban 

kell tartani. A készülékeket a tanuló a tanár engedélyével használhatja.. Ha a diák tanórán engedély 

nélkül mobiltelefont használ, akkor a biztonságba helyezett készüléket csak a törvényes képviselőnek 

adjuk vissza. 

Az intézményben a tanulók nem dohányozhatnak, nem fogyaszthatnak szeszes italt vagy egyéb, az 

egészségre ártalmas anyagokat. Ilyen anyagokat behozni is szigorúan TILOS! Tettenérés esetén az e 

szabályt megszegőkkel szemben a legszigorúbb szankciókat alkalmazzuk! 

Diákkörök: 

A tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. Diákkör lehet: szakkör, 

fakultáció, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, stb. Kialakításukra javaslatot 

tehet az előző tanév végén vagy a következő tanév elején bármely tanuló, szülő, pedagógus ill. a 

diákönkormányzat. 
Létrehozásukról minden tanév elején - az adott lehetőségek figyelembevételével - a tantárgyfelosztás, 
valamint az éves munkaterv elfogadásakor az igazgató dönt. 

A diákköröket pedagógus, szülő, vagy az igazgató által felkért nagykorú személy vezetheti. Írásbeli 

szülői engedéllyel az iskola tanulói is létrehozhatnak diákköröket, de ebben az esetben felnőtt segítőről 

kell gondoskodni. A vezetőt a diákkör kéri fel, de személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola 

igazgatójának egyetértését. 

A diákkörökbe a diákoknak tanév elején kell jelentkezniük és a tanév végéig részt kell venniük a kör 

munkájában. Jelentkezés után egy hónapos próbaidő leteltével a kimaradáshoz írásos kérvényt kell 

benyújtani, melyet a szaktanár véleményének kikérése után az iskola igazgatója bírál el. 

A diákkörök, legkisebb létszáma 8 fő lehet. 
Pedagógiai programunk és éves munkatervünk alapján tanulmányi kirándulásokat,sport- és egyéb 
táborokat, szervezünk. A részvétel önkéntes, a költségeket a szülők vállalják. 

Hit- és vallásoktatás 

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

függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók 

számára önkéntes. 

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden év április 15-ig 

elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy 

nevét, heti óraszámát. 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. 
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Kedvezmények igénylése 

A törvényi szabályozás és a rászorultság alapján nyújtható be kedvezmény iránti kérelem, amit kereseti 
kimutatással és szülői nyilatkozattal kell igazolni. 

Minden év november 15-ig (a belépő osztályoknál a beiratkozás napjáig) kell felmérni, hogy kik 

kívánnak a következő tanévben kölcsönzött, ill. használt tankönyvet igénybe venni és kik jogosultak 

normatív és egyéb kedvezményekre. A kedvezmények igénybevételének feltételeiről a szülőket 

tájékoztatni kell. 

Ha a család anyagi helyzete indokolja, úgy segélykérelmet nyújthatnak be az állandó lakhely szerinti 

önkormányzathoz. Erről bővebb felvilágosítást a gyermekvédelmi felelős ad. A gyermekvédelmi felelős 

nevét és elérhetőségét minden tanév elején nyilvánosságra hozzuk. 

A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK ÉS MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA 

- A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását 

az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi igazolással igazolni. 

- A gyógytestnevelésről való hiányzás tanóráról való hiányzásnak minősül. 

- A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, azon túl orvosi igazolás 

szükséges. A tanuló betegsége esetén a szülő köteles a mulasztás 1. napján az iskolát értesíteni. 

- A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérheti. 

Az engedély megadásáról az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi 

előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait, valamint az 

osztályfőnök véleményét. 

- Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, ill. 

egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható. Kérésre a 

nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozóvizsgát tehet. A nevelőtestület az osztályozóvizsga 

letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz órát. 

- Amennyiben a tanuló sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az iskolát képviseli, 

távolmaradása nem számít mulasztásnak. 

- A hiányzások igazolását a mulasztás megszűnte utáni első osztályfőnöki órán, otthongyűlésen 

vagy a hiányzást követő első tanítási napon be kell mutatni az osztályfőnöknek. 

A hiányzást a szülő vagy az orvos a tájékoztató füzetben igazolja. 

- Amennyiben a tanuló huzamosabb ideig hiányzik, két hét után a szülő kötelessége gondoskodni 

arról, hogy a két hetes időtartamokra szóló igazolást eljuttassa az iskolába. 

Amennyiben ez elmarad, a hiányzás igazolatlannak minősül. 

Ha a távolmaradást nem igazolják, akkor a mulasztás igazolatlan. A tanuló első igazolatlan 

mulasztásakor az iskola értesíti a szülőt, melyben felhívja a figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire is, valamint jelzi a hiányzást a Gyermekjóléti Szolgálatnak. 10 tanóra igazolatlan 

mulasztása esetén írásbeli jelzést küld a tanuló tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek. 

30 igazolatlan tanóra után ismételt jelzést küld az iskola a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 50 tanóra 

igazolatlan mulasztását követően újra értesíti a tanuló tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

- Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolnia kell. A késések 

idejét a naplóba be kell írni, és össze kell adni. Amennyibe ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, 

a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 
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Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 

- Az étkezési térítési díjak beszedését az iskola élelmezési ügyintézője végzi. A tanulók a díjakat az 

iskolavezetés által meghatározott napokon kötelesek befizetni. 

- A Gyermekvédelmi törvény 148.§ hatálya alá tartozó igénylőket normatív kedvezmény illeti meg, 

melynek mértéke a térítési díj 100%-a. 

- A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknál a kedvezményt évente felül kell 

vizsgálni. 

- A napközis és a menzás tanulóknak a fizetendő térítési díjat havonta előre, kell megfizetni az 

előzetesen jelzett napokon. 

- Amennyiben a tanuló az étkezési díjat határidőre nem fizeti be, másnaptól nem étkezhet a következő 

hónapig. 

- A túlfizetések rendezése a következő havi díjfizetésnél történik. 

- Az étkezésről végleges lemondást a szülő kérhet. 

A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYON JOGÁRA 
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai vagyoni jogára az 

iskola nem tart igény. A tanulók ezeket az alkotásokat hazaviszik. Amennyiben az iskola folyosói 

dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony megszűnése után kérelemre - a tanuló 

részére visszaadja. 

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS ELOSZTÁSÁNAK ELVEI 

- A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola 

jogosult, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének 

kikérése után - dönt. 

- 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 legalacsonyabb munkabér 50 

%-át. 

- A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente 

a tantestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül 

odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni. 

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje 

Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

• a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

• a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

• a 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás 
rendjéről. 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 7. § (1) előírásai alapján az iskolai 

tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente - az iskola 

igazgatója határozza meg minden év december 15-ig. 

Ugyanezen törvény 29. § (3) rendelkezik arról, hogy az iskolai tanulók tankönyvtámogatása 
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megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének 

helyi rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Ennek során 

egyetértési jogot gyakorol az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet 

(közösség) és az iskolai diákönkormányzat. A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával 

kapcsolatban az alábbi rendelkezéseket állapítjuk meg.
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A tankönyvellátás célja és feladata 

- Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az 

egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai 

tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a 

tanulókhoz történő eljuttatása. 

- Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak 

egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy 

annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás 

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

tankönyvforgalmazónak adja át. 

- Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó 

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

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

nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az 

okozott kár mértékét az igazgató - a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve, a könyvtári SZMSZ-

szel összhangban - határozatban állapítja meg. 

- Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé. 

A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése 

- Az iskolai tankönyvfelelős minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanuló kíván az 

iskolától - a következő tanítási évben - tankönyvet kölcsönözni. 

- E felmérés során írásban tájékoztatja a szülőket arról, hogy a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 

8.§ (4) bekezdése alapján kik jogosultak normatív kedvezményre (a továbbiakban: normatív 

kedvezmény), továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására és mely 

feltételek esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a 

beiratkozás napjáig kell elvégezni. 

- A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt a tanuló, 

kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő 

jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés 

jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott 

időpont eltelte után állt be. 

- A tankönyvfelelős az 5.2.3.1 pontban meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány 

tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen 

tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. Az adatokat írásos formában november 24- ig 

ismerteti az intézmény vezetőjével. 

- A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény 

iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való 

jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét 

a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol. 

2 . 
A 2001. évi XXXVII. tv. 8.§ (7) A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok 

bemutatása szükséges: 
a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; 

(a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti 

számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) 
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b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt 

- tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, 

b) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; 

c) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat. 

- A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló 

tanulói tankönyvtámogatás nem adható. 

- Az iskola faliújságon illetve a tanári hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján elhelyezett 

hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, 

feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A 

normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a családjában 

az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 

másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos 

kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével 

adható. 

- Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, illetve 

a szülő hozzájárulásával kezel. 

A tankönyvtámogatás módjának meghatározása 

A 5.2.3.1, pontban meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év november 30-ig 

tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai 

diákönkormányzatot. 

Az intézmény igazgatója minden év december 15-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és 

erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót. 

A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvfelelős minden év február 28-áig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az 

intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak 

várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelés elkészítéséért díjazás jár, 

a díj összegét a 5.2.2.2 pontban szereplő megállapodás szabályozza. 

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés 

az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

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

megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg 

kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel 

kívánja megoldani. 

Az iskolának legkésőbb június 10-ig - a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel - közzé kell 

tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az 

iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri 

kötelessége, ezeket honlapunkon is megjelenítjük. 

Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott 

elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert 

alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben 

alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja 

a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni 

és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: 
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• az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, 

• az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, 

• a tanulói j ogviszonyra vonatkozó bejelentések, 

• az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató 

aláírásával hitelesített formában kell tárolni. 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A 

dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra 

létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben 

korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az 

igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá. 

Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje 

Intézményünkben nem használatos napló, a szülők, nevelők közösségének véleménye alapján erre 

nincs szükség, eljárásrendbe ezért nem illesztettük használatának szabályait. Minden más 

digitálisan tárolt adat kinyomtatva és cégszerű aláírással érvényesítve kerül felhasználásra. 

A tankönyvek kölcsönzése 

Ha az iskola a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel is meg kívánja oldani, a 

tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi 

tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve, ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni,

 a tanulói jogviszony fennállása alatt. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési ideje: 

- több évfolyamon használt tankönyvek esetén: legfeljebb öt év, 

- egy évfolyamon használt tankönyvek esetén: szeptember 1 - június 15. 

A tartós tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása: 

- A kikölcsönzött tartós tankönyveket is rávezetjük a tanuló személyi kölcsönzési 
nyilvántartási lapjára, aki azt aláírásával hitelesíti. 

- A könyvtári tartozás rendezése érdekében ezek a dokumentumok számítógépes kölcsönzési 

nyilvántartásba is kerülnek. 

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS ELOSZTÁSÁNAK ELVEI 

- A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola 

jogosult, az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének 

kikérése után - dönt. 

- 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 legalacsonyabb munkabér 50 

%-át. 

- A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente 

a tantestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül 

odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni. 

A diákok tájékoztatása 

A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét követő 

következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. A tudás folyamatos 
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értékelése céljából félévente minden tárgyból legalább a tárgy heti óraszámánál kettővel több 

osztályzatot adunk. E szabály alól a heti fél órás tárgyak kivételt képeznek, e tárgyaknál is szükséges 

a kettő osztályzat megléte a tanuló lezárásához. Az osztályzatok számának számbavétele 

naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának időpontjáról az osztályt (csoportot) 

legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell. Egy napon maximálisan két (lehetőség 

szerint csak egy) témazáró dolgozatot lehet íratni. 

A tanuló egy írásbeli vagy szóbeli feleletére (magyar nyelv és irodalom írásbeli kivételével) csak 

egyetlen osztályzat adható. Tört osztályzatot nem adunk. Az írásbeli számonkérések, dolgozatok 

javítását egy héten belül el kell végezni, a dolgozatokat ki kell osztani. 

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Minden 

diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon 

osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket 

iskolagyűlésen, valamint kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tudomására hozni. 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy az igazgatói irodában aláírásával ellátott kérdéseit, 

felvetéseit, javaslatait leadja, ezekre 30 napon belül választ kapjon arra illetékes személytől. A 

kérdést, felvetést, észrevételt, stb. alá kell írni. Az e bekezdésben szabályozott eljárást az intézmény 

elektronikus postafiókjának igénybe vételével is le lehet bonyolítani. 

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot a 
diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is. 

8.8.5 Az iskolai dokumentumok nyilvánossága 

Az intézmény alapvető dokumentumai az alábbiak: 

• alapító okirat, 

• pedagógiai program, 

• szervezeti és működési szabályzat, 

• házirend. 

A fenti dokumentumok nyilvánosak, azok az igazgatói irodában szabadon megtekinthetők, illetve (az 

alapító okirat kivételével) megtalálhatók az iskola honlapján. A hatályos alapító okirat a www.kir.hu 

honlapon található meg. A fenti dokumentumok tartalmáról - munkaidőben - az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettesek adnak tájékoztatást. A házirendet minden tanítványunk és szülei számára a 

beiratkozáskor illetve a házirend lényeges változásakor átadjuk. 

A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei 

A magatartás és szorgalom értékelését az osztályfőnökök javaslata alapján az osztályozó konferencia 

hagyja jóvá. 

A magatartás és szorgalom értékelésénél figyelembe vesszük a tanuló önmagához és a közösséghez 

viszonyított viselkedését, igyekezetét. 

A magatartást és szorgalmat havonta értékeljük. 

E jegyek alapján tesz javaslatot az osztályfőnök a félévi és év végi érdemjegyre, de a konferencia ezek 

átlagától eltérően is dönthet. 

A magatartás értékelésének formája: 

példás jó változó 

http://www.kir.hu/
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rossz 

A szorgalom értékelésének formája: 

példás 

jó 

változó 

hanyag 
 

A magatartás értékelésének elvei 

A magatartás osztályozásának szempontjai: 

  

Példás Jó Változó Rossz 

1. 
Aktivitáspéldamutatás 

igen jó, 

nagyfokú 

közepes gyenge negatív vagy 

romboló 
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2. A közösségi célokkal 

azonosulás: 

-munkában való 

részvétel 

aláveti 

magát, 

kezdeménye 

z 

ellene nem 

vét 

aktívan 

részt vevő 

ingadozó 

vonakodó 

szemben áll 

érdektelen 

3. 

Hatása a közösségre a közösség 

alakítását 

elősegíti, 

társait 

ösztönzi 

befolyást nem 

gyakorol, 

nem árt negatív 

4. 

Törődés társaival, 

felnőttekkel 

gondos, 

segítőkész, 

tisztelettudó 

segítőkész nem 

segítőkész 

közömbös, 

gátló 

5. 
Házirend betartása 

betartja, arra 

ösztönöz 

betartja részben 

tartja be 

sokat vét 

ellene 
 

6. 
Viselkedése,hangneme kifogástalan kivánnivalót 

hagy maga 

után 

udvariatlan, 

nyegle 

durva, 

goromba 

7. 
Fegyelmezettség nagyfokú megfelelő gyenge elégtelen 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei  

A szorgalom osztályozásának szempontjai: 
  

5 4 3 2 

1. 
Tanulmányi munkája 

igényes figyelmes ingadozó hanyag 

2. 
Munkavégzésben kitartó, 

pontos, 

megbízható 

rendszeres 
rendszertele n 

megbízhatatlan 

3. 
Ált. tantárgyi 

munkavégzés, önálló 

munkavégzés 

mindent 

elvégez 

ösztönzésre 

dolgozik 

önállótlan feladatait nem 

végzi el 

4. Többlet feladatot 

vállal- e? 
igen keveset ritkán nem 

5. 
Munkabeosztás: 

-önellenőrzés 

igen jó . jó közepes gyenge vagy 

nincs 

6. rri _ _ r r _ ■ r 
Tanórán kívüli 
információk 
felhasználása 

igen sokszor, 

rendszeresen 

előfordul ritkán egyáltalán nem 
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A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai 

A fegyelmi eljárást a köznevelési törvény 53. §-ában szereplő felhatalmazás alapján 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 célja a kötelességét megszegő tanuló és a sértett 

tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. 

Az egyeztető eljárás részletes szabályait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

• az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó révén 
ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást megelőző 
egyeztető eljárás lehetőségéről 

• a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a fegyelmi 
eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell jelölni az 
egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

• az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 

• a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót és a szülőt nem 
kell értesíteni 

• az egyeztető eljárás időpontját - az érdekeltekkel egyeztetve - az intézmény igazgatója tűzi ki, 
az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás vezetésével megbízott 
pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az érintett feleket 

• az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

• az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az intézmény 
bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének kijelöléséhez a sértett és a 
sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése szükséges 

• a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva utasíthatja 
vissza 

• az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a sértett és 
a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja az álláspontok 
tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

• ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal egyetért, az 
intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb három hónapra 
felfüggeszti, 

• az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az egyeztető 
eljárás - lehetőség szerint - 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

• az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, amelyet az 
érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 

• az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 

osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben lehet 

információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség fokozódása 
• a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott 
körben nyilvánosságra lehet hozni
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Záró rendelkezések 

A házirend az elfogadással életbe lép, visszavonásig érvényes. 

A Klauzál Gábor Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása 

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2013. március 27. napján tartott ülésén 

megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

Kelt: Szentes, 2013. március 27. 

iskolai diákönkormányzat vezetője   

Az iskolai házirendet az intézményi tanács 2013. március 27. napján tartott ülésén 
megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

Kelt: Szentes, 2013. október 14. 

intézményi tanács elnöke 

• • • • • 

Az iskolai házirendet a szülői szervezet iskolai vezetősége 2013. március 27 napján tartott 
ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. 

Kelt: Szentes, 2013. március 27. 

szülői szervezet vezetője 

• • • • • 

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2013. március 27. napján tartott ülésén 

elfogadta. 

Kelt: Szentes, 2013. március 27. 

igazgató 


