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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK  

 

1. A Házirend célja és feladata 

 

A házirend állapítja meg az intézményben a tanulói jogokat és a kötelességeket, vala-

mint az intézmény munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

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

velés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének meg-

szervezését. 

 

2. A Házirend hatálya 

 

A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az 

iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak, valamint minden iskolahasználónak. A Házi-

rend érvényes mindazokra, akik valamilyen okból az iskola területén tartózkodnak.  

 

A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az 

iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 

házirend előírásait. A Házirend betartása az érintettek számára kötelező, megsértésük fegyel-

mi vétség lehet, ami fegyelmi eljárást vonhat maga után 

 

 

A Házirendet: 

 az iskola igazgatója készíti el, 

 és a nevelőtestület fogadja el. 

A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az SZMK és a Diákönkormányzat 

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

 

Ezen Házirend:  

 A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről előírásai a házirendről  

 A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a köznevelési törvény végrehajtásáról 

 A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-

vény; 

 a MKPK az OHB és a Magyar Kateketikai Direktórium, 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései, 

 és az intézmény Pedagógiai Programja alapján készült. 

 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek feldolgoztatni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a 

tanulói jogokkal foglalkoznak. 
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A 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről előírásai a házirendről 

 

 

25.§.(2) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a 

jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettsé-

gek teljesítésén kívül –a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium 

által elvárt viselkedés szabályait. 

(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által 

bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend 

az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó kötele-

zettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, 

korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett 

kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel. 

(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét ne-

velési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a 

szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai 

vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a 

házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötele-

zettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános. 

32. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn: 

f) SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggő viselkedé-

si és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elő, 

i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási in-

tézmény pedagógiai programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

46. § (1) A tanuló kötelessége, hogy 

c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához iga-

zodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatáro-

zottak szerint – közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a 

rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, 

lezárásában, 

h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. 

48. § (1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevé-

kenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a há-

zirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és mű-

ködését a nevelőtestület segíti. 

(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

d) a házirend elfogadása előtt. 

58. § (1) A gyermeket, a tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény 

házirendjében foglaltak szerint jutalmazni kell. 

70.§.(2) g) a nevelőtestület dönt a házirend elfogadásáról  

72. § (5) A szülő joga különösen, hogy 

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájé-

koztatást kapjon az abban foglaltakról. 

83.§.(2)  i) a fenntartó ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint az 

SZMSZ-t. 

85. § (1) A fenntartónak, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, 

házirendje, pedagógiai programja tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll 

rendelkezésre. 
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3. Az Intézmény adatai 

 

 neve:    Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola  

 rövid neve:             Brenner Katolikus Általános Iskola 

 rövidített neve: Brenner Kat. Ált. Isk. 

 

 

 székhelye:  3032 Apc, Fő út 48.  

 

 (telephelye):     3032 Apc, Fő út 48. 

 

 alapító szerve:  Egri Főegyházmegye 

 

        fenntartója:  Egri Főegyházmegye 

 

4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei 

 

 a tanulók nagyobb közössége: a tanuló létszám 40 %-a. 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az isko-

lavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát.  

Lehetővé teszi képviselőinek az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvéte-

lét. 
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II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

 

1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

1.1 A tanulói jogviszony létrejötte 

 

A tanulói jogviszony a szülő kérésére az igazgató döntésekor, a felvétel vagy az átvé-

tel napján jön létre. 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. A felvétel alapvető szem-

pontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény Pedagógiai Programját, és eltökél-

tek legyenek annak megvalósítására. A második évfolyamtól felfelé a felvételnél tanulmányi 

szempontok is érvényesíthetők. 

Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola beiskolázási körzete elsősorban Apc 

község területére terjed ki, de megfelelő tanulmányi eredménnyel és hitélettel rendelkező ta-

nulót más településről is átveszünk. 

 

 

1.1.1.Első osztályosok felvétele 

1) A beiratkozás pontos ideje legalább egy hónappal korábban nyilvánosságra ke-

rül (az iskola honlapján, a község hivatalos lapjában, hirdetményeken az iskolában és az óvo-

dában). 

2) Bemutatandó dokumentumok: 

- óvodai szakvélemény, ha van gyógypedagógiai szakvélemény 

- születési anyakönyvi kivonat 

- TAJ kártya,  

- adókártya, 

- lakcímkártya 

- személyi igazolvány 

- nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, gondviselő személyéről 

 

3) Az első osztályba való felvétel egyéb rendelkezései: 

Ha az általános iskolában túljelentkezés van, vagy helyhiány, vagy az évfolyam 

telített, akkor az alábbi rend szerint mérlegeli a felvételt:  

 

 lakóhely szerint, területileg az intézménynek kötelessége felvenni; 

 az alapító okiratnak megfelelően, szakvéleménnyel kötelezően ide irá-

nyított tanuló, és nem utasítható el; 

 testvére az adott intézménynek már legalább egy éve tanulója; 

 munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola a beisko-

lázási körzetében található, és a szülő írásban kéri; 

 amennyiben a Járási Hivatal által kijelölt, nem az iskola beiskolázási 

körzetébe tartozó lakóhely (vagy tartózkodási hely) szerinti kérelem van tanulói felvételre, 

akkor az intézményvezető hatáskörében elbírálható a felvétele pedagógiai és hitéleti megfon-

tolás alapján. 

 

1.1.2. Átvétel egyéb, nem kötelező beiskolázási körzetből érkezők esetében 

1) Az átvételt a szülő az igazgatóhoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményez-

heti. 
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2) A döntésben szerepet játszó lényeges szempontok megegyeznek az 1.1 pontban 

felsoroltakkal, de tovább bővülhetnek. 

3) A felvételre jelentkezéskor bemutatásra kérhető a felvételre jelentkező bizo-

nyítványa, ellenőrző könyve, tájékoztató és más füzetei, mint a tanulmányi munka, a magatar-

tás és a szorgalom dokumentumai. 

4) A felvételnél a hitoktatásban való részvételt, hitéletet (felekezeti hovatartozást) 

mérlegeljük. 

 

A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi ké-

relmének teljesítése, ha ezt különleges helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló: 

a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy 

b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körze-

tében található, és a szülő írásban kéri. 

 

1.1.3.Az osztályba, csoportba sorolás szempontja 

1) Az igazgató döntését az osztályok (csoportok) létszáma, az osztályok tanulói 

összetétele, az iskola Pedagógiai Programjából adódó pedagógiai szempontok alapján hozza 

meg. 

2) Egyéb tantárgyi (angol, informatika) csoportba sorolásnál a képességmérések 

eredménye, a szaktanár ajánlása alapján az igazgató dönt.  

 

2. A tanulói jogviszony megszűnése 

 

A tanulói jogviszony megszűnik 

- az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításá-

nak napján; 

- ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; 

- annak a tanévnek végén, melyben a tanuló betölti a 16. életévét; 

- Ktv. 2011. évi CXC 53 § következőleg. 

 

3 . A napközis és tanulószobai foglakozásokra való felvétel rendje 

 

A napközis és a tanulószobai foglalkozás minden tanuló számára egyaránt biztosított, 

a Köznevelési törvény alapján. A létszámra vonatkozó szabályozást minden esetben figye-

lembe kell venni, ettől eltérni csak indokolt esetben, a fenntartó engedélyével lehet. 

A jogviszonyt csak a szülő írásos kérésére tárgyhó végén lehet megszüntetni. 

 

3.1. Napközi otthon működésére vonatkozó szabályok: 

 

 felvétel a szülő írásbeli kérésére történik.  

 

A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

 akiknek napközben az otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre 

szorulnak; 

 akiknek mindkét szülője dolgozik; 
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 akik állami gondozottak; 

 akik rosszabb szociális körülmények között élnek. 

 foglalkozásról való távozás csak a szülő előzetes személyes vagy írásbeli ké-

relme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben az igazgató vagy 

helyettese adhat engedélyt. 

 A napközi otthon a szorgalmi időszak alatt működik.  

 A tanulók felvétele az alsó tagozat osztályaiból történhet. 

 Az igazgató a gyermeknek szüneteltetheti a délutáni foglalkozást, amennyiben 

a napközis pedagógus javaslata alapján a diákkal kapcsolatban valamilyen probléma (maga-

tartási, fegyelmezési, tanulási, szorgalmi) merül fel, és a szülő a délutáni elhelyezést biztosí-

tani tudja. Minden esetben szükséges ezen intézkedés előtt a szülővel történő egyeztetés, 

megbeszélés. 

 Az 1. osztályosok igényfelmérése a beiratkozáskor, a többi tanuló felmérése a 

tanév végén, ill. tanévkezdéskor történik. 

 A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 16.30 órá-

ig tart. Ha a szülők hosszabb délutáni felügyeletet igényelnek (legkésőbb 17.00-ig), akkor az 

iskola biztosítja azt a napközis nevelő kötelező óraszáma (26-32 óra) keretéig. 

 Az iskola 6.30 órától tart nyitva, a felügyelet 7.15 órától biztosított. A reggeli 

ügyelet 7.30-tól van az iskola területén. Előtte legkorábban 7.00 órától kérhető iskolai fel-

ügyelet. A diákok reggeli ügyeletét a szülőknek írásban kell kérni. 

3.2. Tanulószoba 

 

A tanulószoba a szorgalmi időszak alatt működik tanítási napokon 13.30 órától vagy 

az utolsó óra után, 16.30 óráig az erre a célra kijelölt tanteremben. Ha a foglalkozásokra nem 

jelentkezik annyi tanuló, hogy önálló csoportot lehessen belőlük szervezni, akkor a napközi 

otthon keretében biztosítja számukra a délutáni foglalkoztatást. A napközi és a tanulószoba 

közötti átjárhatóságot az iskola az igények szerint biztosítja. Tanulószobai csoport a létszám 

függvényében a 3-8. osztály tanulóiból szerveződhet. 

 

Napközis és tanulószobai ellátásból a tanuló sorozatos fegyelmi problémái esetén az 

igazgató szüneteltetheti a foglakozásokon való részvételét, amennyiben a délutáni elhelyezést 

a szülő biztosítani tudja. Ezen döntés meghozatala előtt ki kell kérni az osztályfőnök vélemé-

nyét, valamint a szülővel előzetesen egyeztetni szükséges. 

 

4. Jogok és kötelességek 

 

4.1. A tanulók jogai 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

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

tosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben; 

 a gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, 

embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak; 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt;  
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 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, sportkör, könyvtár, tanulószoba, kedvez-

ményes étkezés);  

 napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben ré-

szesüljön; 

 évente egy alkalommal iskolai fogászati rendelésen megjelenhessen; 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén; 

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön; 

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően a történelmi egyházak által szer-

vezett hit- és vallásoktatásban részesüljön; 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken;  

 csak maximum napi 2 "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, 

melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez;  

 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg két héten belül kézhez kapja; 

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti;  

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsola-

tos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon; 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában;  

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén;  

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, iskolarádió, klubok, diákkörök, ön-

képzőkörök stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen; 

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon;  

 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, az iskolaor-

vos, illetve az iskolavezetés segítségét; 

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - kedvezményekben, 

szociális támogatásban részesüljön; 

 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, tömeg-

sport, sportverseny); 

 kérheti törvényes képviselője útján írásban az 1.1.2. pontban szabályozott módon átvé-

telét más iskolába;  

 a tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

 

4.2. Tanulói jogok gyakorlása 

 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a tör-

vényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 

Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) képviselőinek megválasztása tanévenként a Di-

ákközgyűlésen történik. 

Az iskolai közösségek az életüket érintő bármely kérdésben a Diákönkormányzaton 

(DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át 

érintő kérdésekben kötelező kikérni a Diákönkormányzat véleményét. 

Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érin-

tő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a Diákönkormányzat 

véleményét. 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint ala-

kítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. A véleményezés formája le-
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het: a diákönkormányzatot segítő nevelők véleménye, a diákönkormányzat ülésén kialakított 

álláspont, diák-közgyűlésen kialakított vélemény. 

 Diákkör létrehozását minimum 15 fő tanuló kezdeményezheti.  

 Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.  

 A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.  

 A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit.  

 Az iskolába beiratkozott tanulók jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanév-

nyitó) gyakorolhatják. 

 Kerékpárral való iskolába járás esetén a kerékpárt lezárva a kijelölt helyen tárolhatja. 

 

4.3. A tanuló kötelessége, hogy: 

 

 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit; 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanu-

lótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse; 

 keresztény erkölcsi értékrend szerint éljen; az internetes közösségi oldalokon az isko-

lai élettel kapcsolatos véleménynyilvánítás a katolikus erkölcsnek megfelelően tör-

ténhet. Amennyiben az iskola hírnevét, vagy pedagógusait erkölcsi negatív bírálat éri, 

és kikerül nyilvánosság elé, annak megfelelő, igazgatói, nevelőtestületi rovás, intés, 

avagy az annak megfelelő szankció róható ki. 

 magatartását és szorgalmát a keresztényi értékeknek megfelelően alakítsa; 

 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon;  

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;  

 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, 

védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet; 

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem;  

 a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tankönyv, munkafüzet, füzet, íróeszközök, 

tornaruha, mértani eszközök) magával hozza, amelyet a szülő köteles biztosítani; 

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és tovább-

fejlesztését;  

 védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, 

kábítószer fogyasztás, energia ital, stb.;  

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg; 

 katolikus iskolánk a tanulóitól elvárja, hogy ünnepélyeken, a ballagáson, ünnepélyes, 

az alkalomhoz illő, az iskola ajánlásának megfelelően, egységes jellegű ruhában je-

lenjenek meg; iskolai ünnepélyeken kötelező viselet:  

- lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya/nadrág 

- fiúknak: fehér ing, sötét nadrág 

- testnevelés órákon kötelező viselet: fehér póló, sötét rövidnadrág/melegítő, tor-

nacipő 

 mobiltelefonokat tilos az intézménybe behozni, használni, képeket, videokat készíte-

ni; Amennyiben még is behozza a diák a készüléket, akkor köteles elhelyezni a kije-

lölt öltözőszekrényében a saját felelősségére; Az intézmény az elveszítésért, eltűné-

sért felelősséget nem vállal, anyagi kártérítést nem vállal; 

 az intézmény területén bármilyen készülékkel történő bármilyen kép és hangrögzítés 

csak igazgatói hozzájárulással történhet; 
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 ha az előbbi szabályok megsértésével a tanuló a tanórák rendjét, a nevelő-oktató 

munkát megzavarja, az a készülék ideiglenes, a tanítás végéig történő elvételével jár-

hat és csak a szülő személyes kérésére kaphatja vissza; 

 egyéb, a tanulói jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesí-

téséhez közvetlenül nem kapcsolódó, az iskola területére behozott dolgokban, érté-

kekben keletkező kárért az iskola felelősséget nem vállal; 

 egyéb értékek, eszközök behozatalát - amely a tanításhoz nem kapcsolható, és a pe-

dagógust erről nem értesítette a szülő vagy a tanuló -, az iskola annak elvesztéséért, 

esetleges külső személy annak károkozásával is összefüggésbe hozhatóvá válna, fele-

lősséget sem az intézmény, sem a fenntartó nem vállal; 

 a katolikus iskola neveltjeként mindenhol és mindenkor a keresztény erkölcsi normák 

betartása; 

 különösen nem szabad az iskolában és közvetlen környezetében mindenfajta szeren-

csejáték űzése, kábítószer, dohány, elektronikus cigaretta, (Pl. elf bar, vagy egyéb.) 

alkohol árusítása, amely a gyermekeket erkölcsi hátrányba hozhatja; büntetőjogi fele-

lősséget von maga után; 

 a tanuló nem tarthat magánál maró hatású, szúró, robbanó, tűzveszélyes, egyéb egész-

ségre ártalmas légnemű gázt, folyadékot, tárgyat, vagy olyan eszközt, amely alkalmas 

saját vagy más ember testi épségének megsértésére, az emberi élet kioltására; pl.: sa-

vas, maró hatású folyadék, öngyújtó gáz, öngyújtó, gyufa, petárda, fegyver és fegy-

vernek minősülő eszköz, elektromos cigaretta; 

 iskolánk tanulójától elvárjuk, hogy magatartásával tanúsítson tiszteletet és szeretetet 

szülei, az iskola dolgozói személye, munkája és társai iránt, mely nyilvánuljon meg 

beszédében: ne használjon csúnya, káromkodó és durva szavakat, kifejezéseket, ke-

rülje a hangoskodást; 

 törekedjen a jó cselekedetekre, hogy udvarias, szerény, megbocsátó legyen, valamint 

figyelmes és segítőkész mások iránt; 

 az elektronikus naplóba, ellenőrzőbe ill. üzenő füzetbe kerülő tanári bejegyzéseket 

haladéktalanul láttamoztatni kell a szülővel, és a szülői aláírást kívánságra bemutatni 

annak a tanárnak, aki a bejegyzést tette. 

 

Iskolánk elvárja, hogy a tanulók tartózkodjanak az alábbi, az intézmény közösségére, 

környezetére, az egyénekre negatívan ható cselekedetektől, melyek szankciót vonhatnak ma-

guk után: 

 

 az iskola területét - nevelési, tanítási időben igazgatói vagy osztályfőnöki engedély 

nélkül elhagyni; 

 az iskola területén és rendezvényein engedély nélkül elektronikus adathordozókat 

használni; 

 a mobiltelefon, okosóra, filmfelvevő, fényképező, hangrögzítő engedély nélküli 

használata (Kiegészítendő, hogy az iskolába érkezve, ha ezek még is nála vannak, 

ezeket egy megőrzött helyen - Öltözőszekrényében – kérjük elhelyezni, és amennyi-

ben szüksége van rá a tanulónak, szabadon elkérheti, és pedagógus vagy felnőtt fel-

ügyelettel használhatja. Az intézményből távozva az eszközt elviheti.); amennyiben 

engedély nélküli felvétel készül, amely bármely módon nyilvánosságra vagy meg-

osztásra kerül, és ezzel személyiségi jogokat sért, az intézmény feljelentési jogával 

élhet; 

 a törvényi szabályozás szerinti kiskorúnak dohányozni, elektromos cigarettát hasz-

nálni, szeszesitalt, narkotikumot fogyasztani; 
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 az iskola területén és rendezvényein rágógumizni, tökmagot, napraforgómagot törni, 

annak héjával szemetelni, vagy az osztálytermek padjaiban hagyni, folyosón, mos-

dókban, wc-ben szétszórni, azzal rendetlenséget, az esztétikus tanulási környezetet, 

az épület tisztaságát veszélyeztetni; 

 az iskolába nem illő dekorációt, hirdetményt elhelyezni az intézmény egész területén; 

 a falakra vagy a padokra írni, firkálni, festeni (Különös következménye: amennyiben 

károkozással is jár, és az bizonyosságot nyer a károkozóval szemben, a szülő, gond-

viselő kártérítésre utasítható.). 

 

Intézményünkben nem elfogadott továbbá: 

 

 a szélsőséges hajviselet, műköröm, körömfestés, és feltűnő megjelenés az iskolai in-

tézményben (festés, smink, körömlakk, feltűnő bizsuk, testékszer használata…), te-

kintettel arra, hogy a műköröm, testékszer, nem megfelelő hajviselet a tanítási órán 

balesetveszélyes; súlyos, akár csonkolásos balesettel is járhatnak; emiatt bekövetke-

zett balesetekért, következményeikért az intézmény nem vállal felelősséget; 

 fiúknál a vállon aluli hajhossz, fülbevaló, testékszerek viselése, mely a keresztényi és 

alapkultúrának nem megfelelő.  

 

5. A pedagógusokra vonatkozó rendelkezések 

 

(SZMSZ 6.2 pontja részletes tájékoztatást ad.) 

5.1. Általános rendelkezések 

 

A pedagógusok jogait és kötelezettségeit a köznevelési törvény vonatkozó jogszabálya 

rögzíti, a pedagógusok munkakörébe tartozó feladatok leírását az SZMSZ tartalmazza a min-

denkori érvényben lévő törvény és kormányrendelet alapján. 

 

A pedagógusok az iskola nevelési-oktatási feladatait látják el, az igazgató kinevezése 

ill. megbízása alapján. A pedagógusok törvényes munkaideje a mindenkori érvényes közneve-

lési törvény szerint a kötelező óraszámból, valamint a nevelő-oktató munkával összefüggő 

feladatok ellátásából áll. 

A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgatóhe-

lyettes állapítja meg az iskola tanóráinak függvényében. A napi munkabeosztásoknál alapve-

tően az iskola feladatellátását és zavartalan működését kell figyelembe venni. 

A pedagógus köteles 15 perccel a tanítási-, foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén 

megjelenni. 

A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén – legkésőbb az adott munkanapon – 

7.15 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, ha első órája van. 

Ezt követően az órája megkezdése előtt minimum egy órával az intézmény vezetőjének vagy 

helyettesének. 

A pedagógus az igazgatótól kérhet engedélyt – legalább annyival előbb, hogy az isko-

lában ne okozzon szervezési /órarendi/ problémát – a tanóra elhagyására, illetve iskolán kívüli 

tanóra megtartására (pl.: múzeum, színház, kiállítás látogatása). A tanórák elcserélését az 

igazgató vagy helyettese engedélyezheti. 

A nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokat a pe-

dagógusok számára az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-

vezetők javaslatai alapján.  
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A megbízások alapelvei: rátermettség, szaktudás, egyenletes terhelés. 

Nevelőtestületi értekezletekről, iskolai ünnepségekről, rendezvényekről való távolma-

radást csak az iskola igazgatója engedélyezheti. 

 

5.2. Tanítási szünet alatti munkavégzés 

(SZMSZ 6.2 pontja részletes tájékoztatást ad.) 

 

Pedagógusok 

Az iskola Pedagógiai Programja, éves munkaterve és naptári ütemterve alapján szer-

vezett foglalkozásokon /korrepetálás, vizsga, ünnepségek, tábor,/ vesznek részt. Szervezett 

foglalkozások hiányában szabadságot vehetnek ki, vagy heti kötelező óraszámuknak megfele-

lően egyéb iskolai feladatokra vehetők igénybe. 

Alkalmazottak 

Heti munkaidőnek megfelelően dolgoznak vagy szabadságot vesznek ki. 

 

5.3. Tanítás nélküli munkanapokon való munkavégzés 

(SZMSZ 6.2 pontja részletes tájékoztatást ad.) 

 

Tanítás nélküli munkanapokon a munkavégzés minden iskolai dolgozó számára köte-

lező. A mindenkori feladatnak megfelelően elkészített beosztás szerint, illetve, akinek esetle-

gesen nincs konkrét, az iskola vezetői által meghatározott feladata, és egyéb feladatait nem az 

iskolában végzi, az köteles az iskola igazgatójával egyeztetni a munkavégzése helyét és idejét. 

5.4. Hivatalos ügyek intézésének rendje 

 

1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökük-

höz fordulhatnak.  

2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osz-

tályfőnök véleményét meghallgatva.  

3. Tanulók az igazgatót vagy helyettesét a szokásos napi ügyek intézése miatt fél-

fogadási időben, vagy rendkívüli esetben, előre egyeztetett időben kereshetik fel.  

4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben lehetőség szerint együtt kell az igazga-

tót vagy helyettesét felkeresni.  

 

5.5. Tanítási időn kívüli időpontban hivatalos ügyek intézése 

 

Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tarthat nyitva, munkanapokon 9.00 

– 11.30 óráig.  

A nyári szünetben, amely az utolsó tanítási naptól számítva június 16-tól augusztus 31-ig tart, 

ügyeleti napok vannak, melyet minden hét első munkanapján, általában hétfőn 8.00-11.30 óra 

között tartunk.  

Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon – rendezvények hiányában – zárva 

kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre – eseti kérelmek alapján – az 

igazgató ad engedélyt. 
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A köznevelési intézménnyel munkavállalói és tanulói jogviszonyban nem állók (kivé-

ve az iskolába járók és a fenntartó képviselői) – vagyonbiztonsági okok miatt csak kísérővel, 

és csak az elfoglaltságuk idejére tartózkodhatnak az épületben. 

 

6. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével 

 

Az iskolaközösséget az iskola tanulói, dolgozói és a szülők alkotják. 

Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közös-

ségek révén és módon érvényesíthetik. 

 

6.1. Alkalmazottak közössége 

 

Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, 

valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 

A közalkalmazottak jogait, kötelességeit, juttatásait magasabb jogszabályok (Munka 

Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Köznevelési törvény, és 

rendeletek), valamint az SZMSZ rögzíti.  

 

6.2. A nevelők közösségei 

 

6.2.1 A nevelőtestület 

A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott-

ja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő, lehetőleg felsőfokú végzettségű dol-

gozók. 

Nevelési- és oktatási kérdésekben az iskola legfontosabb tanácskozó és határozathozó 

szerve. 

Feladata: az iskola Pedagógiai Programjának kidolgozása, elfogadása, végrehajtása és 

módosítása, valamint az SZMSZ-nek, a Házirendnek véleményezése, elfogadása, végrehajtá-

sa, mindezekre való módosítási javaslat tétele. 

Döntési jogköre: működési szabályzat, pedagógiai program, intézményi munkaterv, 

elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása. A házirend, a külső intézményekkel és a szü-

lőkkel való kapcsolattartás rendjének meghatározása. A tanulók egyes fegyelmi ügyeinek, ill. 

az osztályozó vizsgára bocsátásuk eldöntése.  

Véleményezési és javaslattevő jogköre: kiterjed az iskola nevelő-oktató munka min-

den területére. 

Jogköreit gyakorolja: nevelőtestületi értekezleten, választott képviselői útján, kibőví-

tett iskolavezetőségi ülésein, szülői szervezetben, szakmai munkaközösségben. 

A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a 

megbízott pedagógus, munkaközösség-vezetők, DÖK-vezető és a választott képviselők útján 

valósulhat meg. 

 

A nevelőtestület döntését, javaslatát általában a munkaközösségek előzetes állásfogla-

lása alapján alakítja ki. 

 

Nevelőtestületi értekezletek formái: 

 alakuló 

 tanévnyitó 
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 félévi osztályozó 

 félévi tantestületi 

 év végi osztályozó 

 tanévzáró 

 nevelőtestületi  

 munkaértekezlet 

 rendkívüli 

 

Alakuló értekezlet 

Az iskolavezetőség ellenőrzi az alkalmazotti létszámot, a tanévet elindítja. 

Tanévnyitó értekezlet 

Az igazgató által kijelölt napon tanévnyitó értekezletet kell tartani. Ezen az igazgató 

ismerteti az új tanév főbb feladatait, és a nevelőtestület elé terjeszti a munkatervre vonatkozó 

javaslatát. A tanévnyitó értekezleten a tantestület dönt az éves munkaterv elfogadásáról. 

 

Félévzáró értekezlet 

Eltérő rendelkezés hiányában ezen az igazgató vagy helyettese elemzi az első félév 

munkáját, és tájékoztatást nyújt a következő félév kiemelkedő feladatairól. Időpontját a tanév 

rendje szerint a munka/ütemterv tartalmazza. 

 

Osztályozó értekezlet 

Évente kettő: félévkor és tanév végén, melynek feladata a tanulók magatartásának és 

szorgalmának elbírálása. Az értekezlet elején az osztályfőnök beszámol osztálya helyzetéről, 

munkájáról. A tanulók félévi és év végi osztályzatáról a tantárgyat tanító pedagógus, magatar-

tása és szorgalmának elbírálásáról az osztályozó értekezlet résztvevői döntenek. Véleményel-

térés esetén az osztályfőnök szavazást rendelhet el, amely során az értekezlet egyszerű szó-

többséggel (kézfeltétellel vagy szóbeli egyszerű kinyilvánítással) hozza meg a döntését. Sza-

vazategyenlőség esetén az osztályfőnök dönt. Az osztályozó értekezleten az osztályban tanító 

tanárok, az igazgató és az igazgató helyettese vesz részt. 

 

Tanévzáró értekezlet 

A tanév rendjének megfelelően. Ezen az igazgató - az igazgatóhelyettes, a munkakö-

zösség-vezetők, a DÖK-vezető és az iskola lelkésze véleményének figyelembevételével – 

elemzi, értékeli a tanév nevelő-oktató munkáját, a munkatervi feladatok végrehajtását. 

 

Nevelőtestületi értekezlet 

Az éves munkatervben meghatározott időpontokban nevelési értekezletet kell tartani. 

A nevelési értekezlet témájától függően a nevelőtestület határozatot, állásfoglalást hozhat.  

A határozatokat sorszámozni és nyilvántartásba, iktatásba kell venni. Az értekezlet 

jegyzőkönyvét a nevelőtestület által elfogadott iskolatitkár vagy pedagógus vezeti.  

 

7. Tanulókra vonatkozó rendelkezések 

 

7.1. Általános rendelkezések 

Az iskolában a Házirend tartalmazza a tanulók jogait és kötelességeit, valamint az is-

kolai munkarend részletes szabályozását. A Házirend betartása a tanulók számára kötelező.  

A Házirendet – az igazgató előterjesztése alapján – a törvényben meghatározott sze-

mélyek, testületek egyetértésével a nevelőtestület fogadja el. 
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7.2. A tanulók felvétele és mentesítése 

A tanuló felvételéről a tankötelezettség, illetve a továbbtanulás szabályozása szerint 

kell eljárni. 

A tanulói felvételről – az egyedi körülmények mérlegelése alapján – az igazgató dönt. 

Nevelési tanácsadói vagy szakszolgálati szakvéleményre hivatkozva és hozzájárulásá-

val, szülői kérésre tantárgyi felmentést az osztályozás alól az igazgató adhat. 

Külföldi bizonyítvány elismeréséről, a különbözeti vizsgákról a fennálló jogszabályok 

alapján az igazgató dönt. 

 

7.3. Egyéni munkarend  

 

Az Nkt. módosult 45. § (5) bekezdése 2019. szeptember 1-jétől a következő tartalommal ér-

vényes: 

Nkt. 45. § (5):  A tankötelezettség iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, 

sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és 

befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre 

egyéni munkarend kérelmezhető. A szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló a kérelmet a tan-

évet megelőző június 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ezen időpontot 

követően csak abban az esetben nyújtható be kérelem, ha a tankötelezettség iskolába járással 

történő teljesítését megakadályozó körülmény merül fel. Jogszabályban meghatározott eset-

ben az egyéni munkarendet biztosítani kell.  

Ilyen lehet az, ha a tanuló családjával külföldre költözik, ha egészségi állapotában méltánylást 

igénylő lényeges változás lép föl, vagy ha balesetet szenved. 

A köznevelési törvény 45. § (6) bekezdésének új rendelkezései szerint az egyéni munkarendet 

engedélyező hivatal dönthet arról, hogy engedélyezi-e a tanuló számára az egyéni munkaren-

det vagy sem. 

 

Ehhez kapcsolódó további szabályozások: 

A hivatal engedélye alapján tankötelezettségét egyéni munkarendben folytató tanulónak ter-

mészetesen minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie, hiszen a napi iskolába járás 

alóli mentesség birtokában általában nem jár iskolába, és így évközi osztályzatai sincsenek. 

Az eddigiekkel szemben azonban szigorodtak az osztályozó vizsgával kapcsolatos előírások 

az alábbiak szerint. 

Nkt. 45. § (6a):  Ha az egyéni munkarendben tanuló neki felróható okból két alkalommal nem 

jelenik meg az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelmé-

nyeket, az iskola igazgatója értesíti a felmentést engedélyező szervet, és a tanuló a következő 

félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 

 

 

 

7.4. Tanulók jogai és kötelezettségi 

 

Az intézmény megteremti a feltételeket a jogok érvényesítéséhez és a kötelezettségek 

teljesítéséhez. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával az iskolai házirend részletesen 

foglalkozik.  
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7.5. Tanulmányokkal kapcsolatos vizsgák 

 

Helyi vizsgák 

A helyi vizsgák lebonyolítási rendjét az igazgató rendeli el. 

A helyi vizsgák: osztályozó, javító. 

A helyi vizsgák időpontját az éves ütemterv tartalmazza, a vizsgáztató bizottságokat 

/minimum 3 fő/ az igazgató jelöli ki. A bizottság elnöke felelős a jegyzőkönyvek vezetéséért. 

A vizsgák eredményét az osztályfőnök írja be a törzslapra, a bizonyítványba, a záradékot az 

igazgató is aláírja. 

Egy adott tantárgyból, ha az évi igazolatlan mulasztás meghaladja a megtartott órák 30 

%-át, vagy összességében az igazolt, igazolatlan mulasztások a 250 órát, a tantestület megta-

gadhatja a tanuló osztályozó vizsgáztatását.  

 

7.6. Az osztályozó vizsga rendje 

 

A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 

a) Az OH POK engedélyezi az egyéni munkarend érvénybe lépését: 7.3. alapján.) 

 

b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

 

c) egy tanévben a tanuló elérte a 20 óra igazolatlan tanórai mulasztást, vagy 250 óránál többet 

mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét; 

 

d) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta, és a ne-

velőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét; 

 

e) átvételnél az iskola igazgatója előírja; 

 

f) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

 

Ha a tanulónak hiányzásai miatt félévkor vagy év végén nem áll rendelkezésre megfelelő 

mennyiségű jegy (Félévente legalább egy tantárgyból 3 érdemjegy) a reális osztályozáshoz, 

akkor osztályozó vizsgát kell tennie. 

 

 Normál esetben az osztályozás a tanév során: ,,A tanulók munkáját, tudását rendszere-

sen értékeljük, ennek érdekében félévente a heti óraszám + 1 osztályzatot (legalább félévi 3 

osztályzatot) adunk minden tanítványnak.” (Az intézményi hatályos PP.) 

 

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA MENETE 

Az enyhe értelmi fogyatékos, egyéni tanrendben tanuló diákok esetében szintén az alábbi 

vizsgarend érvényes. 
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A szakértői határozattal rendelkező tanulók esetében a szakvéleményben előírtakat figyelem-

be vesszük. (SNI; BTM) 

Az értékelés megfelel az általános  követelményeknek. (3.1.4; 3.1.5; 3.1.6 pontok tartalmaz-

zák) 

1. és 2. osztály 

 

1.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 irodalom Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:30 nyelvtan Í 

4. 13:30 – 13:40 szünet  

5. 13:40 – 14:00 irodalom SZ 

 

2.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 matematika Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:15 hittan SZ 

4. 13:15 – 13:25 szünet  

5. 13:25 – 13:40 vizuális kultúra SZ-GY 

 

3.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:00 – 11:45 testnevelés, nép-

tánc 

SZ-GY 

2. 11:45 – 11:55 szünet  

3. 11:55 – 12:10 technika SZ-GY 

4.  12:10 – 12:20 szünet  

5. 12:20 – 12:35 ének-zene SZ-GY 

 

3. és 4. osztály 

1.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 nyelvtan Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:30 irodalom Í 

4. 13:30 – 13:40 szünet  

5. 13:40 – 14:00 irodalom SZ 

6. 14:00 – 14:10 szünet  

7. 14:10 – 14:55 digitális kultúra 

(Csak 4. osztály) 

SZ-GY 

6. 14:55 – 15:10 szünet  

7. 15:10 – 15:55 Első idegen nyelv 

(Csak 4. osztály) 

SZ-GY 
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2.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 matematika Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:15 hittan SZ 

4. 13:15 – 13:25 szünet  

5. 13:25 – 14:00 vizuális kultúra SZ-GY 

6. 14:00 – 14: 15 szünet  

7.  14:15 – 14 :30 angol SZ 

3.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:00 – 11:45 technika és terve-

zés 

SZ-GY 

2. 11:45 – 11:55 szünet  

3. 11:55 – 12:40 testnevelés, nép-

tánc 

SZ 

4.  12:40 – 12:50 szünet  

5. 12:50 – 13:20 ének-zene SZ-GY 

6. 13:20 – 13:30 szünet  

7. 13:30 – 14:15 környezetismeret Í 

 

5. és 6. osztály 

 

1. NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 nyelvtan Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:30 irodalom Í 

4. 13:30 – 13:40 szünet  

5. 13:40 – 14:25 hittan SZ 

6. 14:25 – 14:35 szünet  

7. 14:35 – 15:20 testnevelés, nép-

tánc 

SZ-GY 

 

2. NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 idegen nyelv/I. élő 

idegen nyelv 

Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:30 természettudomány Í 

4. 13:30 – 13:40 szünet  

5. 13:40 – 14:25 történelem Í 

6. 14:25 – 14:35 szünet  

7. 14:35 – 15:20 vizuális kultúra SZ-GY 
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8.  15:20 – 15:30 szünet  

9. 15:30 – 16:15 hon- és népismeret 

(Csak 6. osztály-

ban.) 

SZ 

 

3.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:00 – 11:45 technika és terve-

zés 

SZ-GY 

2. 11:45 – 11:55 szünet  

3.  11:55 – 12:40 ének-zene SZ-GY 

4. 12:40 – 12:50 szünet  

5. 12:50 – 13:35 digitális kultúra SZ-GY 

6. 13:35 – 13:45 szünet  

7. 13:45 – 14:30 matematika Í 

 

7. és 8. osztály 

 

1.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 nyelvtan Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:30 irodalom Í 

4. 13:30 – 13:40 szünet  

5. 13:40 – 14:25 hittan SZ 

6. 14:25 – 14:35 szünet  

7. 14:35 – 15:20 testnevelés, nép-

tánc 

SZ-GY 

8.  15:20 – 15:30 szünet  

9. 15:30 – 16:15 biológia Í 

 

2.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:50 – 12:35 idegen nyelv/I. élő 

idegen nyelv; angol 

nyelv 

Í 

2. 12:35 – 12:45 szünet  

3.  12:45 – 13:30 földrajz Í 

4. 13:30 – 13:40 szünet  

5. 13:40 – 14:25 történelem Í 

6. 14:25 – 14:35 szünet  

7. 14:35 – 15:20 vizuális kultúra SZ-GY 

8.  15:20 – 15:30 szünet  

9. 15:30 – 16:15 digitális kultúra; 

informatika 

SZ-GY 
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3.NAP 

 

Ssz. Időpont Tartalom Típus 

1. 11:00 – 11:45 technika és terve-

zés (Csak 7. osz-

tályban.) 

SZ-GY 

2. 11:45 – 11:55 szünet  

3.  11:55 – 12:40 ének-zene SZ-GY 

4. 12:40 – 12:50 szünet  

5. 12:50 – 13:35 fizika Í 

6. 13:35 – 13:45 szünet  

7. 13:45 – 14:30 matematika Í 

8. 14:30 – 14:40 szünet  

9. 14:40 – 15:25 kémia Í 

 

 

8. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről 

 

1) Az iskola – a tankönyvellátás rendjében meghatározottak szerint – a tankönyveket 

tankönyvrendelés útján biztosítja a tanulók számára.  

 

2) A következő tanévben szükséges eszközök helyben szokásos rendtől való változta-

tásáról (tornafelszerelés, füzetek, íróeszközök, technika- és rajzórán stb. szükséges eszközök) 

lehetőleg a tanévzáró ünnepélyen tájékoztatják a pedagógusok a tanulókat, ill. a szülőket, de 

legkésőbb a tanév kezdése előtt, augusztusban elektronikus úton, tájékoztatás az iskolai hon-

lapon, valamint az iskola hirdető falán. 

 

9. A számonkérés formái, „összeférhetetlenségi„ szabályai 

 

A számonkérés, a felelés történhet szóban és írásban. 

1) Dolgozatnak minősül az összefoglaló vagy témazáró írásbeli számonkérés, 

amely legalább 3 óra anyagára vonatkozik. E szabályozás nem érinti az írásbeli feleletet, röp-

dolgozatot, az előző 1-2 óra anyagának – akár teljes osztályt érintő – számonkérését. 

2) Egy napon csak 2 témazáró dolgozatot lehet íratni, ennek időpontját a megírás 

előtt egy héttel tudatni kell az osztállyal. Az eredmények közlése előtt nem íratható újabb 

dolgozat. A dolgozatot 2 héten belül ki kell javítani. 

3) A felmérő – tájékozódó jellegű írásbeli munkák nem kerülnek osztályozásra.  

Értékelésük a továbbhaladást segítik, de nem minősítenek. 

4) Az írásbeli számonkéréseket a tanév során a szaktanárok, a tanítók őrzik a ne-

velői szobában, melyekbe a fogadóórák alkalmával a szülők betekintést nyerhetnek. 

 

9.1. A magatartás minősítésénél figyelembe vehető tényezők: 

 iskolai és iskolán kívüli viselkedés, hitélet; 

 az iskolai követelmények tudatos vállalása, kezdeményezőkészség, bekapcso-

lódás a közösség vezetésének munkájába; 

 felelősségérzet az iskola iránt, a közösség iránt, az iskolai házirend betartása; 
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 önként vagy megbízásból munkát vállal a közösségért, és ezt megbízhatóan tel-

jesíti; 

 emberi kapcsolatainak őszintesége, keresztény gyermekhez illő hangneme; 

 törekszik-e - lelki érettségének megfelelően - önnevelésre, önfegyelemre, ön-

művelésre, és az ehhez kapott útmutatást elfogadja, igyekszik megvalósítani; 

 nincs-e fegyelmi büntetése, ill. fegyelemsértésre vonatkozó ismételt bejegyzé-

se. 

 

9.2. A szorgalom minősítése: 

 

 a munkáját, hitéletét rend, fegyelem, pontosság mennyire jellemzi; 

 a tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve 

maximálisan és rendszeresen felkészül-e, az órákon aktívan bekapcsolódik-e az osztály mun-

kájába; 

 írásbeli feladatait mindig elkészíti-e; 

 írásbeli feladatainak külalakja gondos munkát tükröz-e; 

 indokolt készületlenségét időben jelentse; 

 hiányait - mulasztás esetén - rövid időn belül pótolja; 

 rendben tartja iskolai felszerelését, könyvei, füzetei tiszták; 

 felszerelését minden alkalommal, hiánytalanul elhozza a tanítási órákra; 

 az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz-e pályázatokon, versenyeken; 

 képességeinek hiányát szorgalmával sikeresen tudja-e pótolni. 

 

10. Az iskola munkarendje 

 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület és a Diákönkormányzat határozza meg az 

iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a félév kezdetekor 

kell meghatározni.  

A tanítás általában 800 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel 

korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben, vagy a szaktantermek 

előtt várja fegyelmezetten tanárát. 

Az intézmény 755 órakor zárásra kerül, aki ezután érkezik, elkésőnek minősül, igazolá-

sát az osztályfőnöknek kell bemutatni. Az első késés után az ügyeletes tanár szóbeli figyel-

meztetésben részesíti. Három késés osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést, újbóli késést köve-

tően írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. 

 

Az iskolában dolgozók, pedagógusok, tanulók, valamint szülők számára a belső és a 

külső környezetben is elsődleges köszönési forma a „Dicsértessék a Jézus Krisztus”, a válasz 

„Mindörökké! Amen!” A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályte-

remben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók, valamint a Római Katoli-

kus Keresztény (Lásd. előbb) köszönés hangzik el. 

A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére! Minden veszélyforrást és 

balesetet jelentsenek tanáraiknak! 

 

A tanítási nap közös imával kezdődik és végződik. 

 

Tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét igazgatói vagy tanári engedéllyel (kilépő-

vel) hagyhatják el. 
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Egyéb esetben az iskolából a tanítási idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség. 

 

Óraközi szünetek 

Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek, tornate-

rem), jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola épületét az utca felé nem hagyhat-

ják el, csak az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár engedélyével. 

A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlé-

tében tartózkodhatnak a tanulók. 

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, 

amely veszélyezteti a testi épségüket, vagy rongálást okozhatnak. 

 

Tűz esetén a Tűzriadó által megszabott rend szerint kell elhagyni az épületet. A mene-

külési útvonalakat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival, valamint 

kifüggesztésre kerül az osztálytermekben és a folyosókon. 

 

A tanulók hivatalos ügyeiket az igazgatói-, vagy a tanári szobában a szünetben intéz-

hetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. 

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 

Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, 

tanári engedéllyel. 

Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

 

A tanítási órákat a helyi tanterv alapján 8 óra és 14.30 óra között szervezzük meg. 

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák ál-

talában az 1-7. tanórában tartandók. A fakultatív, szakköri, fejlesztő, sportkörök órái általában 

délutánra kerülnek. 

Azoknak a tanulóknak, akiknek a napi, fakultatív, szakköri és egyéb tanóráik befeje-

ződnek, és 16.00 óráig nem kérték az iskolai tanulószobát, napközit vagy benn tartózkodást, 

el kell hagyniuk az iskola területét. Felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat az intézmény 

területén. 

(Ünnepélyeken a sötét nadrág vagy szoknya, fehér ing vagy blúz a megfelelő öltözék.)  

Az ünnepi öltözék kiegészítője az intézmény hivatalos nyakkendője vagy sálja. 

(Az iskola hagyományos sportfelszerelése lányok és fiúk számára: tornacipő, fehér póló, fe-

kete rövid nadrág, melegítő.)  

Egyéb iskolai rendezvényeken, vagy versenyeken az intézmény logójával ellátott pólója. 

 

 

A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel. 

 

11. A tanulók, a szülők tájékoztatása 

 

 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják. 

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

- az iskola igazgatója az iskola kapuja mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül 

folyamatosan tájékoztatja, illetve időről időre levélben is, valamint az intézmény 

honlapján, közösségi oldalán 
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- az osztályfőnökök: az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

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

- szóban: a szülői értekezleteken, a nevelők fogadó óráin, a nyílt tanítási napokon, a 

tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, előre egyeztetett időpontban, 

- írásban az elektronikus naplóban vagy a tájékoztató füzetben, valamint az első 

évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. 

 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg közölhetik 

az iskola igazgatóságával, nevelőivel a hivatalosan megadott fogadóórán, előre egyeztetett 

időpontban. 

 

 

12. Tanórán kívüli foglalkozások 

 

 Napközi otthonos foglalkozások. A napközi otthont igényelni jogában áll az általános 

iskola minden tanulójának 1- 4. évfolyamon, 5-8.évf. tanulószobai ellátást biztosítunk. A 

szülő írásban jelenti be a következő tanévre vonatkozó igényét. Ha a tanuló magatartásá-

val, hozzáállásával zavarja a többi tanuló munkáját, eltanácsolható a napközi otthonból. 

 Tanulószoba A tanulószoba esetenként 12.45-től, de minden nap 13.30 órától 16.00 óráig 

tart. Ez idő alatt az egy óra kötelező tanulási időt be kell tartani. A tanulószoba kezdete és 

a tanítási óra befejezése közötti időszakban a tanulószobás tanulók meghatározott nevelő-

nél jelentkeznek. A folyosókon és az épületen kívül engedély és felügyelet nélkül nem 

tölthetik az időt. A tanulószobai és napközi otthoni idő alatt minden, az iskola általános 

rendjére vonatkozó szabály érvényes. 

 Felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakozta-

tását és a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívül fel-

zárkóztató foglalkozások segítik. A részvételre a szaktanárok jelölik ki a tanulókat, illetve 

a szülők külön kérelmezhetik a felzárkóztatást. 

 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, 

de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indí-

tásáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – minden 

tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának 

megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

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

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenye-

ken való részvételre is felkészítjük. 

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

egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a kü-

lönféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos lá-

togatások. 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 kulturált eltöltésére kívánja a nevelő-

testület 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, hangversenyek, klubdélutánok, táncos rendez-
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vények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken a szülőkkel való megbe-

szélés alapján valósul meg. A költségek a szülőket terhelik. 

 A délutáni, tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői általában 13.30 óra és 16.00 

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

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozások-

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

 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 csak az iskola igazgatója adhat. 

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

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható. 

 

Intézményünkön belül működik, mint külsős művészeti iskola, külsős pedagógusokkal: 1. T-

Dance Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 200439 Székhelye: 4553 Apagy Béke út 

2. 

Fenntartója: „Táncért és Oktatásért” Művészeti Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4400 Nyíregyháza Erdő sor 2 4/25) 

2. Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 36. 

OM azonosító: 039926 Fenntartó: Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) 

Telephely adatok: Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola (3032 Apc, Fő u. 48.) 

Az intézményekbe a tanulók jelentkezése önkéntes. A szervezést a művészeti iskolák vezető-

sége és kihelyezett pedagógusai végzik. Az intézményünk biztosítja a helyet és az oktatási 

eszközöket ingyenes, de felelősségteljes használattal. 

 

 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Fenntarto/Index/39012269
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III. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

 

 

1. Az intézmény használati szabályai tanórán és tanítási időn kívül 

 

1) Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, ill. akik az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. A gyerme-

keket kísérő és váró felnőttek csak a bejáratig közlekedhetnek. 

2) A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az iskola valamennyi helyiségét, 

eszközét használhatják az órarendben meghatározott módon, ill. szünetekben az ügyeletes 

tanárok felügyelete mellett. Számítástechnika-, természettudományi-, technika-, háztartástan 

szaktantermekbe, tornacsarnokba, könyvtárba, ill. szertárakba csak a pedagógussal együtt 

mehetnek be a tanulók. A szaktantermekben a tanulók csak pedagógus jelenlétében kísérle-

tezhetnek. 

3) A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban 

hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport szá-

mára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarende-

zést. 

4) A tanítási órák befejezését követően a tanulók a pedagógus felügyeletében rendet 

raknak a tanteremben, szűkebb környezetükben, gondoskodnak a villany lekapcsolásáról, az 

ablakok zárásáról. A nem napközis/tanulószobás tanulók kötelesek elhagyni az iskola épüle-

tét. 

A napközis tanulók táskáikat, eszközeiket a napközis terembe viszik, és ott gyülekez-

nek. 

5) A délutáni sportfoglalkozásra a tanulók előzetesen magukkal viszik felszereléseiket, 

hogy a takarítást ne akadályozzák. 

6) A délutáni foglalkozásokra a kezdés előtt 5 perccel érkezzenek a tanulók. A foglal-

kozás vezetőjével együtt léphetnek a terembe, addig az udvaron vagy az előtérben várakoz-

nak. A foglalkozás után haladéktalanul el kell hagyni az iskola területét! 

 

2. A tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek használatának módja 

 

A tornacsarnokban órát tartó pedagógus gondoskodik a sporteszközök helyre rakásá-

ról, a világítás lekapcsolásáról, a vízcsapok elzárásáról, az ajtók zárásáról. 

 

1) A testnevelési órákon a tanulók kötelessége az önmaguk és társaik testi épségét vé-

dő szabályokat és a tanári utasításokat betartani. 

2) A testnevelés órákon csak tornafelszerelésben jelenhetnek meg a tanulók. 

3) Balesetvédelmi okból ékszert, testékszert, bizsut, műkörmöt nem viselhetnek a ta-

nulók. Az ékszereket a karórákkal együtt az óra megkezdése előtt a tanár felügyeletére kell 

bízni. 

4) A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. 

5) A tornacsarnokban tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. 

6) Amennyiben baleset történt, jelenteni kell azonnal az igazgatónak, igazgató-

helyettesnek, aki felveszi a baleseti jegyzőkönyvet. 

7) Az öltözők, szertárak használata: 

 A sportfelelős feladata az öltözői rend és fegyelem biztosítása. 
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 A szertárból csak a kijelölt felelősök vihetik ki a szereket. 

 Testnevelés óra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket 

tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár, szervező szak-

ember felelőssége. 

8) A tornaterembe a tanulók és az iskola dolgozói kizárólag tornacipőben, vagy puha 

talpú váltócipőben léphetnek be. A tornateremben a szülők csak az iskolai események, ren-

dezvények alkalmával tartózkodhatnak. 

 

3. Az egyéb, az iskolához tartozó helyiségek használata 

 

Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat csak a külön erre a célra hasz-

nált kerékpártárolóban tarthatják. Az iskola e járművekért felelősséget nem vállal. 

 

Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett - 

18 óráig tarthatók. Igazgatói engedélyezéssel ezen időponttól el lehet térni. 

 

4. Az iskolai könyvtárra (KÖKUSZ) vonatkozó szabályok 

 

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

feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési 

és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros 

javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként!) 

Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyvet elveszíti, megrongálja, kö-

teles gondoskodni a pótlásáról. 

 

Könyvtár és Kulturális Közösségi Szabadidőterem (KÖKUSZ) 

 

A könyvtár nyitva tartásával párhuzamosan játékos kikapcsolódásra, szórakozásra is 

lehetőség nyílik az adott térben. (Léghoki, csocsó, billiárd, ping-pong társasjáték eszközök.) 

Csak tanári felügyelettel lehet használni mindezeket, és rendeltetésszerűen. Amennyiben kár-

okozás történik, a kártokozó köteles megtéríteni az adott kár mértékét, vagy vállalnia kell a 

helyreállítást. 

 

5. Egyéb szabályok 

 

A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre 

minél több érdeklődőt várunk, de az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri 

foglalkozás látogatása kötelező.  

Év közben kimaradni csak szülő írásos kérésére, és a foglalkozást vezető tanár döntése 

alapján indokolt esetben lehet.  

 

Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki, ill. tanítási időben csak szüne-

tekben, illetve indokolt esetben iskolai munkaidőben is használhat mobiltelefont. 

Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt előzetes írásbeli szülői kérésre kell tá-

voznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.), akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles be-

írni a távozás pontos idejét. 
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A számítógép terem sajátos rendje a 3. számú mellékletben szerepel. 

 

6. Étkezések rendje 

 

Az étkezést egyénileg, vagy közösségileg imával kell kezdeni, és végezni. 

Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és 

tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az étter-

met. 

Az intézmény, tanulóinak étkezését az önkormányzat ebédlőjében biztosítja. Tízórai-

zásra az első és a második óra utáni szünetben van lehetősége minden fizető vagy étkezésre 

jogosultnak. Az ebédelésre 11.45 és 14.00 óra között kerül sor.  

Az 1-4. osztályos tanulók nevelői felügyelettel tízóraiznak az alsós munkaközösség ál-

tal meghatározott rend szerint. Az 5-8. osztályos tanulók nevelői felügyelettel tízóraiznak a 

felsős munkaközösség vezető által meghatározott rend szerint. 

 

7. Vagyonvédelem, kártérítés 

 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tár-

gyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 

Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit 

megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a felügye-

letét ellátó személy kilétét megállapítani. 

Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálatról a 

tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással egy-

idejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. Ha a felszólítás nem vezet 

eredményre, vagy a szülő, illetőleg a tanuló a károkozás tényét vagy mértékét nem ismeri el, 

az iskola igazgatója a tanuló, illetőleg a szülője ellen kártérítési pert indíthat. 

 

7.1. Az iskolába bevitt, de nem szükséges dolgokkal kapcsolatos szabályok 

 

1) Az iskola területére a tanulóknak saját és mások testi épségét veszélyeztető tárgya-

kat behozni szigorúan tilos! 

2) A tanulóknál lévő, a szokásosnál nagyobb értékű és szükségtelen dolgokért, kész-

pénzért az iskola nem vállal felelősséget. 

3) A szülői engedéllyel iskolába bevitt dolgokat az iskola néhány esetben (pl. rendez-

vények kellékeként) megőrzi, amennyiben a tanítás kezdetekor azokat a tanulók leadják meg-

őrzésre a nevelői szobában. 

4) Engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott eszközöket, szükségtelen dol-

gokat (mobiltelefonok, okosórák, lejátszó eszközök, görkorcsolya, hoverboard, roller, gör-

deszka, stb.) amennyiben nem helyezi el az öltözőszekrényébe, és tiltás ellenére is használja, 

avagy behozza láthatóan az intézmény területére, a nevelőknek át kell adni a tanári szobába, 

ahol őrzik a tanítás ideje alatt, és jellegétől függően a diáknak vagy szülőjének adják vissza. 
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8. A ruhatári, öltöző szekrényekre vonatkozó szabályok 

 

 Az öltöző szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni. Erről a 

tanulónak, ill. a szülőknek kell gondoskodni. Amennyiben a kulcs elveszett, akkor a szülőnek 

meg kell téríteni az új zár beszerzésének és beszerelésének a költségét. A szekrényeket va-

gyonvédelmi okokból mindig zárva kell tartani. Az ismételt felszólítás ellenére nyitva tartott 

szekrényekben tárolt felszerelésekért az iskola felelősséget nem vállal. 

 A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az 

osztályfőnök, illetve az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetéssze-

rű használat ellenőrzésére a szekrényt használó diák jelenlétében. 

 

9. Egyéb előírások 

9.1. Általános szabályok a gyermekek és tanulók számára 

 Tudatosan jóra törekvő, a felelősséget vállalni tudó magatartás jellemezzen minden tanu-

lót! Legyen meggyőződve arról, hogy nemcsak magáért, hanem társaiért, a közösség fej-

lődéséért is felelős! 

 Az idősebbek, szülők, tanárok, minden dolgozó, társ s az idelátogató vendégek iránti 

megbecsülés jele az őszinte udvariasság és segítőkészség. Ezek az elvárások iskolán kívül 

is köteleznek mindenkit. 

 Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) és telefonhívást tanítási időben csak rendkívüli 

esetben fogadhatnak a tanulók.  

 Iskolai időben magán jellegű internetezés, valamint az iskola területén a mobiltelefon 

használata tilos. 

 Dohányzás, alkohol, drog fogyasztása tilos. 

 Elvárjuk a gyermekektől/tanulóktól, hogy az utcán és a járműveken kerüljék a feltűnő 

magatartást, hangoskodást. 

 Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 

 Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. 

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

minden tanulóra nézve kötelező. 

 A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagi-

lag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fe-

gyelmileg felelős. 

 Az iskolában, továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett rendez-

vényeken minden legális és nem legális drogok, egészségre ártalmas szerek használata 

büntetőjogi felelősséget von maga után. 

 A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanu-

lók részére szervezett rendezvényeken a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fo-

gyasztása, büntetőjogi felelősséget von maga után. 

 

9.2. Adatvédelem 

 A gyermek/tanuló beiratkozásakor azokat a személyi anyagokat kérjük el, amelyek a jog-

viszony létesítéséhez és fenntartásához szükségesek. 

 Az adatokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá a rájuk vonatkozó mértékben: vezető-

ség, nevelők, iskolatitkár és a hatóság. 
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 Az adatvédelemmel kapcsolatos mindenkori előírások az intézményi adatvédelmi előírásai 

tartalmazzák. Mind a papíros olvasott, írott, másolt, és iskola által használt internetes 

webfelületre is érvényes. 

 A szülők minden tanév elején elfogadják és aláírásukkal tudomásul veszik annak betartá-

sát. 

 

10. Ellenőrző könyv, elektronikus napló 

 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az elektronikus napló és 

az ellenőrző könyv, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, 

helyesbítheti. Minden hivatalos bejegyzést az elektronikus napló tartalmaz, valamint a papír 

alapú ellenőrző. 

Az e-Kréta használata a szülő és diák részéről kötelező. (Házi feladatok, üzenetek, 

DKT rendszer, értékelés, beírások, stb. használata céljából.) A felhasználónevet és a jelszót az 

intézményi felelős hozza létre, melyet a szülő kézhez kap. Amennyiben elveszíti, kérhet az 

intézménytől újat. Az elvesztésért és idegen kezekbe való jutásáért, és annak idegen kezűsé-

gének nem megfelelő használatáért az intézmény nem felelős, felelősséget nem vállal! 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, kérésre érkezéskor 

bemutatni. A szülővel a tanuló minden ellenőrzői bejegyzést a legrövidebb időn belül köteles 

aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. 

Egy üzenő felület működésére ad lehetőséget a kor előrehaladtával az internetes lehe-

tőség. Ezért normál esetben, vagy rendkívüli esetek alkalmával az internetes felületeket ki-

használva működtethető egy osztályon belüli szülői csoport, vagy osztályközösségi csoport. 

Ezen csoportokban a tanulónként, egy szülő, az osztályfőnök, valamint felügyelet miatt az 

intézmény igazgatója vehető bele. Ezeket a felületeket csak tanulmányi előrehaladásra, vala-

mint fontos üzenetek közvetítésére használhatók fel. Kritikus hangnem, meg nem engedett 

kritizálás, nem megfelelő hangvétellel való üzenet a diák illetve a szülő kizárását vonja maga 

után a csoportból. 

11. A hetesek kötelességei 

 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti.  

 A tanév során a hetesi feladatokat az osztálynapló betűrendje szerint minden 

tanuló ellátja. 

 A hetes megbízatása hétfőn reggel 745 órakor kezdődik, és pénteken tanítás 

után ér véget. 

Feladataik: 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, 

szellőztetés), a tiszta, kulturált környezetet. 

(Alsó tagozatban csak nevelői felügyelettel szabad szellőztetni.) 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 minden óra előtt felírják a dátumot és az óraszámot, 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 ha a tanítási órából 10 perc eltelt, és nevelő nem jelent meg a tanítási órán, jelzik az 

igazgatóhelyettesnek vagy a titkárságon, 

 ügyelnek társaik felszerelésére, 

 az osztálytermet felügyelet nélkül nem hagyhatják. 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 
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 Az óra után az osztályt csak rendet rakatva hagyhatják el. 

 Távozáskor lekapcsolják a világítást. 

 Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 

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

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az osz-

tályfőnök dönt a büntetés módjáról. 

 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

12. Késés 

 

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 

A későn érkező tanulót későnek a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár.  

45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. 

Ismétlődés esetén a szaktanár ettől egyéni elbírálással eltérhet. 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés iga-

zolható. 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség.  

A napló és a késők listáját rögzítő iratok bejegyzései szerint az iskolából rendsze-

resen késő tanuló szüleit az osztályfőnök értesíti, ismétlődés esetén behívja az iskolába. A 

magatartási jegy kialakításánál a rendszeres késéseket figyelembe kell venni. 

A tanuló tanítási óráról való késését, a késés percekben számított időtartamát és a tanuló 

hiányzását a pedagógus a naplóba bejegyzi. A mulasztott órák igazolását az osztályfőnök 

végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök az igazgatóhe-

lyettessel együtt jár el. 

 

13. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 

 

A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az (Elektronikus naplóba, továbbiakban 

osztálynapló, napló) osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles bejegyezni. A tanuló által 

vállalt szakköri órákról, fejlesztő órákról, foglalkozásokról, tanulószobáról való késést és hi-

ányzást is igazolni kell. 

 

A szülő előzetes írásbeli kérése alapján a tanuló (amennyiben kimerült a szülői öt (5) 

nap igazolhatóság) 

 csak igazgató engedélyével lehet távol, indokolt esetben. 

 

a) A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak különösen indokolt esetben 

maradhat távol az iskolától. 

b) A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek. 

c) Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának 

felderítése a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. 

d) Amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, 

köteles felvenni a kapcsolatot a szülőkkel és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat helyi 

felelősével, ha szükséges családlátogatáson meggyőződni a mulasztás okairól. Amennyiben a 
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családlátogatás során a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az 

igazolatlan mulasztásnak minősül. (A jelzőrendszer működésére az SZMSZ pontos leírást ad.) 

e) A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 

munkanapon belül – egy alkalommal, öt (5) napig terjedő mulasztás esetén szülői; betegség 

esetén pedig az ellenőrzőbe beírt orvosi bizonyítással, vagy külön papíron, hivatalos orvos 

által aláírt igazolással fedezheti a mulasztott napokat. A törvényességi háttér 

megteremtésének lehetősége után az orvos által adott elektronikus igazolás a KIR, az e-Kréta, 

vagy egyéb rendszerben is automatikussá válhat. A szülőnek ebben az esetben is utólag, 

aláírásával igazolni kell, hogy tudomása volt róla. 

f) Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

g) A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem 

igazolja távolmaradását. 

h) Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök 

feladata. Jelezni kell az igazgatónak, majd az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően (Lásd 

alább) kell eljárni az első alkalom, 10. 30. 50. óra igazolatlan, valamint 250 óra igazolt, 

igazolatlan órák összességében elért óraszám után. Ezek az elektronikus naplóban, valamint 

az iskolai iktatóban rögzítésre kerülnek. Az iskola igazgatójának felelőssége, hogy ezen 

értesítések a megfelelő hivatalos szerveknek megküldésre kerüljenek. 

 

A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. § előírásai szerint 

történik. 

51. § (1) - A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogat-

hatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek, a tanuló 

beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, 

tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi 

igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha 

a kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell 

különíteni. 

(2)… a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, hiányzik, a mulasztását igazolnia 

kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a gyermek, a tanuló - gyermek, kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére - a házi-

rendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

c) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott köte-

lezettségének eleget tenni, 

e) - az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos ta-

nulója - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz 

részt vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény 

által kiállított igazolással igazolja. 

(3) Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az isko-

la köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mu-

lasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás követ-

kezményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolat-

lanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat (helyben Apc) közreműködését igény-

be véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

(4) Ha a gyermek az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján ha a tanuló igazolatlan mulasztása 

egy tanítási évben eléri a 10 tanítási órát vagy egyéb foglalkozást, az iskola igazgatója - a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban - értesíti 
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a)  

b) tanuló esetén a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes család- és gyer-

mekjóléti központot, (Hatvan) a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén - gyermekvédelmi szakellá-

tásban nevelkedő tanuló kivételével - a gyermekjóléti szolgálatot helyben. (Apc) 

(4a) Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyerme-

ket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a 

tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szol-

gáló feladatokat. 

(4b)-(4c)  

(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 tanítási órát 

és egyéb foglalkozást, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot (Hatvan, Rendőrség) - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivéte-

lével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot helyben, (Apc) amely 

közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátás-

ban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles 

tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 tanítási órát és egyéb foglalko-

zást, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot, (Hatvan) a család- és gyermekjóléti központot, (Hatvan) csa-

ládból kiemelt gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

(6) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-

szerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósu-

lásához szükséges mulasztás mértéke az adott nevelési évben, tanítási évben összesen 

a)…tanuló esetén harminc tanítási óra és egyéb foglalkozás után. 

(7) Ha a tanulónak - az ideiglenes vendégtanulói jogviszony időtartamának kivételével - 

egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

a) az Nkt. 5. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott pedagógiai szakaszban a két-

százötven tanítási órát, 
b)-c)-d)-e) 

f) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a ta-

nuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 

tegyen. 
(8) A nevelőtestület a (7) bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét 

akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz 

tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési 

kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanul-

mányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első 

félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem 

volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

(9) 

(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia 

kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyi-

ben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan 

órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.  

 

Az értesítésekben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  
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14. Tanulmányi kötelezettségek 

 

 A tanítási órákon mindenki tevékenyen vegye ki a részét a közös munkából! Beszélgetés-

sel, beleszólással és fölösleges mozgolódással ne zavarja az órát. Ha mondanivalója van, 

kézfeltartással jelentkezik, és megvárja, míg a tanár felszólítja. 

 Ha a szakórát tartó tanár szükségesnek látja, osztályonként a heteseken túl tantárgyi fele-

lősöket is kijelölhet. 

 Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásá-

ban a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működni-

ük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munka-

terv tartalmazza 

 

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az 

igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát. 

A nevelőtestület az előző bekezdésben (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet) foglaltak 

alapján az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztá-

sainak száma meghaladja az évi adott tanóra 30 %-át, és az iskola eleget tett az előző bekez-

désekben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év 

végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 

kell tennie, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;  

 hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfő-

nök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.  

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

 félévkor: január 15-31. 

 a tanítási év végén: június 01-14. 

  a javítóvizsgák idején: augusztus 21-31 között. 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

 

15. Jutalmazások 

 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazá-

sokban részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 

A 8. tanév végén az intézményvezető külön dicséretben részesítheti azt/azokat a tanu-

lókat, aki/akik a 8 évfolyam elvégzése alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtott/ak. Ennek a 

formája lehet könyvjutalom, elismerő plakett, vagy szóbeli dicséret. 

 

Az intézmény legnívósabb elismerése a Brenner-plakett. Ennek az elismerésnek a fel-

tételei a következők:  

- tanulmányi eredmény figyelembe vétele 4.-8. oszt. 

- közösségi munkában való részvétel 

- szorgalom 

- keresztényi értékek, magatartás figyelembe vétele 

 

Tanév végén egy főt vagy csoportot javasolhat az intézményvezető a fenntartó felé, 

hogy kiemelkedő tanulmányi teljesítéséért Egyházi elismerésben részesüljön. 



Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola Házirendje 
 

36 

 

- tanulmányi eredmény figyelembe vétele 4.-8. oszt. 

- közösségi munkában való részvétel 

- szorgalom 

- keresztényi értékek, magatartás figyelembe vétele 

- Az egyházi programokon, vallásos élet gyakorlásában élen jár, példát mutató szolgá-

latot végez rendszeresen. 

 

15.1. Egyéni jutalmazások 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít, vagy 

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

- az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

- iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, stb. versenyeken, 

vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

- bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

 

 

15.2. Az iskolai jutalmazás formái 

 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

- szaktanári szóbeli dicséret 

- szaktanári írásbeli 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; 

- osztályfőnöki szóbeli dicséret 

- osztályfőnöki írásbeli dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több 

dicséret alapján vagy egyszeri közösségi munkáért; 

- igazgatói dicséret: városi, megyei, országos tanulmányi versenyen elért 1-3. 

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

nyújt; 

- nevelőtestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján a tanév végén adható. 

 

Az iskolarádióban valamint az intézmény honlapján és közösségi oldalain ezek a 

dicséretek elhangozhatnak. 

 

a) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát 

végzett tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. 

 A szaktárgyi dicséretet az elektronikus naplóba, és a tanuló bizonyítványába be kell 

vezetni. 
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b) Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért 

tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 

közössége előtt vehetnek át. 

c) Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat 

kap, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. 

d) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. 

e) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói csoportot dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom, 

 tárgyjutalom, 

 oklevél. 

15.3. Fegyelmező intézkedés: 

 

Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy  

- a tanulói házirend előírásait megszegi, vagy 

- igazolatlanul mulaszt, vagy 

- bármely módon árt az iskola jó hírnevének 

fegyelmező büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

- szaktanári figyelmeztetés 

- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés 

- osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés 

- osztályfőnöki megrovás 

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intés 

- igazgatói megrovás 

- tantestületi figyelmeztetés 

- tantestületi intés 

- tantestületi megrovás 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben - a vétség súlyától függően - el lehet térni. 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségét folyamatosan nem teljesíti, felszerelése hiányos,  

továbbá viselkedésével magatartásával  a házirend előírásait megszegi, fegyelmi büntetésben 

lehet részesíteni.  

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület, végső soron pedig az 

igazgató dönt. 

A büntetést a szülő tudomására kell hozni, illetve az elektronikus napló, osztálynapló 

megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról 

az iskola igazgatója dönt. 
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Különlegesen minősített esetekben a tantestület fegyelmi bizottságot hozhat létre az 

ügy kivizsgálására.  

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- trágár beszéd, megbotránkoztató magaviselet; 

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

gyasztása; 

- magasabb jogszabályokban tiltott, veszélyes dolgok, tárgyak behozatala vagy 

használata az iskola területén, az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken; 

- a szándékos károkozás; 

- mások holmijának eltulajdonítása (lopás) 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- a tanóra helyszínének, illetve az iskola területének engedély nélküli elhagyása 

(szökés), 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűn-

cselekménynek minősülnek. 

 

A fegyelmi bizottság határozatai között szerepelhet: 

- az okozott kár megtérítése, 

- a diák áttétele másik osztályba, 

- a diák eltanácsolása az iskolából, 

- a diák átirányítása másik iskolába. 

 

A tanuló ellen - súlyos kötelességszegés esetén- fegyelmi eljárás indítható, erről a ne-

velőtestület dönt. Az eljárásról minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. A fegyelmi eljá-

rás megkezdéséről és döntéséről a szülőket a törvény által előírt 15 napon belül értesíteni kell.  

 

A DÖK javaslattal élhet az elmarasztalás mértékéről. 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

 

16. A tanuló diákok értékelése 

 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási és a szöveges értéke-

lési rendszer. 

A félévi osztályozás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát 

tükrözi.  

A félévi és az év végi magatartás, szorgalom érdemjegyeket az osztályfőnök (aki az 

osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. A szaktantár-

gyak jegyeit az elektronikus napló átlagolja, amely alapján a szaktanár határozza meg. 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meg-

határozhat a szaktanár. 

A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben – meghatározza és az év elején is-

merteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 
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16.1. Tanulmányi jegyek 

Az első évfolyamon - félévkor és év végén - továbbá a második évfolyamon félévkor 

szöveges minősítéssel kell kifejezni a tanulók teljesítményét.  

Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a 

tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és 

javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre.  

 

 

Tanulmányi jegyek 

 

5 jeles 

a tanuló a törzsanyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség nélkül 

tudja alkalmazni 

A tantárgyi követelményeknek kifogástalanul megfelel. 

Ismeri, érti, önállóan képes alkalmazni a tananyagot. 

Szóban és írásban pontosan, szabatosan fogalmaz. 

Fogalmai pontosak, tiszták, összefüggésüket, rendszerüket átalakítja. 

A váratlan problémák nem riasztják vissza, hanem biztos ismeretei birtoká-

ban közelíteni képes a megoldáshoz. 

4 jó 

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 

A tantervi követelményeket megbízhatóan teljesíti. 

Fogalmai tiszták, az önálló alkalmazásban kissé bizonytalan. 

Szóbeli és írásbeli fogalmazásában nem követ el értelemzavaró pontatlan-

ságokat. 

Az alapvető összefüggéseket tudja, a begyakorolt módszerekkel biztosan 

dolgozik. 

3 közepes 

a tanuló a törzsanyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni 

Csak az alapvető tantervi követelményeket teljesíti. 

Pontatlanul, nehézkesen nyilvánul meg szóban, írásban egyaránt. 

Fogalmai nem tiszták, az összefüggéseket csak segítséggel ismeri fel. 

2 elégséges 

a tanuló a törzsanyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja 

alkalmazni 

A tantervi követelményekből csupán annyit képes elsajátítani, amennyi a 

továbbhaladáshoz feltétlenül szükséges. 

Fogalmakat nem ért, önállóan egyszerű összefüggéseket sem tud felismerni.  

A legalapvetőbb feladatok megoldásához is tanári segítségre szorul. 

1 elégtelen 

a tanuló a törzsanyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja 

alkalmazni 

A tantervi követelményeknek nevelői segítséggel sem tud eleget tenni. 

 

 

Magatartás jegyek 

 

5 példás 

 Fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi 

feladatait példamutatóan látja el, az iskola rendezvénye-

in és az SZMSZ-ben meghatározott éves vallásos prog-

ramokon részt vesz, keresztényi értékeknek megfelelő a 

magatartása.  

 A házirendet minden körülmények között betartja, és 



Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola Házirendje 
 

40 

 

másokkal is betartatja. 

 Órai és órán kívüli magatartása kifogástalan. 

 A közösség alakításában aktívan részt vesz, kezdemé-

nyez. 

 Iskolai feladatokat önként vállal, és maradéktalanul tel-

jesít. 

 Megnyilvánulásaiban őszinte, társaival, tanáraival 

szemben tisztelettudó, együttműködő és segítőkész.  

 Fegyelmező intézkedés nem volt ellene. 

 

4 jó 

 Lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és 

közösségi feladatait jól ellátja, keresztényi értékek-

nek megfelelő a magatartása.  

 A házirendet betartja, apróbb hibáit törekszik javíta-

ni. 

 Tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon ren-

desen viselkedik; 

 Feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; 

 Feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rá-

bízottakat teljesíti; 

 Fegyelmezési problémák ritkán fordulnak elő. 

 Fegyelmi fokozata: legfeljebb szóbeli figyelmeztető. 

 

3 változó 

 Enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy ta-

nulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés 

hatására látja el, keresztényi értékekre kevésbé fi-

gyel. 

 A házirendet több ízben megsérti, vét a közösségi 

szabályok ellen. 

 A közösség alakításában nincs szerepe, munkájában 

vonakodva vesz részt. 

 Társaival szemben közönyös, megnyilvánulásaiban 

durva, tanáraival szemben tiszteletlen. 

 A közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkal-

mazkodik; 

 Igazolatlanul mulasztott; 

 Osztályfőnöki intője van. 

 

2 rossz 

 Súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy 

tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres 

figyelmeztetés hatására látja el, keresztényi értékek-

re nem figyel.  

 A házirend előírásait sorozatosan megsérti; 
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 Feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; 

 Magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; 

 Társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen ud-

variatlanul, durván viselkedik; 

 Viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, ok-

tatást akadályozza; 

 Több alkalommal igazolatlanul mulaszt; 

 Több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van 

osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fo-

kozatú büntetése. 

 

 

 

Szorgalmi jegyek 

5 példás 

 Legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi köte-

lességeinek, és segíti társait is tanulásukban, vagy 

legalább három tárgyból javít eredményén, amelyen 

keresztül mérhető, hogy szorgalmában tevékennyé 

vált, keresztényi gyakorlati életében példamutató.  

 Képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi 

teljesítményt nyújt; 

 Tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendsze-

resen elvégzi; 

 A tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladato-

kat is, és azokat elvégzi; 

 Munkavégzése pontos, megbízható; 

 A tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken ön-

ként részt vesz; 

 Taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási 

órákra mindig elhozza. 

 

4 jó 

 Legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi köte-

lességeinek, vagy javít eredményén, keresztényi 

gyakorlati élete megfelelő.  

 Képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes ta-

nulmányi teljesítményt nyújt; 

 Rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

 A tanórákon többnyire aktív; 

 Érdeklődése csak az iskolai tananyagra korlátozódik. 

 Többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy 

versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán 

vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; 
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 Taneszközei tiszták, rendezettek. 

 

3 változó 

 Tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 

bukás), keresztényi gyakorlati életére kevésbé fi-

gyel.  

 Tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; 

 Tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem 

kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

 Érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; 

 Önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyi-

re csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgo-

zik.Iskolai és otthoni munkájában csak időnként tel-

jesít képességeihez mérten. 

 Órai aktivitása hullámzó teljesítményt mutat. 

 Házi feladatait hiányosan készíti el, felszerelése is 

többször kifogásolható. 

 Gyakran szétszórt, figyelmetlen. 

 

2 hanyag 

 Tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy 

több bukás vagy tanulmányi eredménye messze el-

marad a képességei alapján tőle elvárhatótól), ke-

resztényi gyakorlati életére nem figyel.  

 Képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fej-

lődése érdekében, közömbös; 

 Az előírt követelményeknek csak minimális szinten 

felel meg; 

 Tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmet-

len; 

 Feladatait többnyire nem végzi el; 

 Felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; 

 A tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget 

nem fogadja el, annak ellenszegül; 

 Félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgy-

ból elégtelen. 

 

 

 

 

17. Panaszkezelési eljárásrend megtalálható az SZMSZ 12. fejezetében 
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IV. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 

 

 

1.Iskolánk tanulói rendszeres orvosi-, tisztasági-, fogorvosi vizsgálaton és kötelező 

védőoltásokon vesznek részt. Ezek alól csak írásos szülői kérés alapján mentesülhetnek a diá-

kok. 

 

2. Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi feladatát ellátó személy neve és elérhetősége 

az iskolai faliújságon és az iskola honlapján megtalálható, de érdeklődni lehet felőlük az osz-

tályfőnöknél, illetve a vezetőségnél. (Az SZMSZ 2018. február 1-én hatályos meghatározása 

alapján 2018. szeptember 1-től körzetileg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Járási Hivata-

la jelöli ki a személyét, együttműködési megállapodás során). 

 

3. A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök, ill. a napközis nevelők munka- 

és balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadó oktatásban részesítik, amelynek rögzítése alá-

írással igazolt lapon történik. 

 

4. Munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: 

 technika és informatika tanár 

 testnevelést és sportfoglalkozást tartó tanár 

 fizikai és kémiai kísérleteket végző tanár 

 társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy 

 kirándulások előtt a kirándulást szervező személy 

 táborozások, erdei iskolák, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy. 

 

5. Tűzriadó és bombariadó esetén - a kifüggesztett kivonulási rend szerint - az órát tar-

tó pedagógus kíséretében, fegyelmezetten kell elhagyni az iskola épületét. 

A bombariadó miatt elmaradt tanítási órákat a következő alkalmas munkaszüneti na-

pon kell pótolni. 

Az iskolában évente egyszer, előre be nem jelentett időpontban gyakorlatot végzünk 

az épület szervezett kiürítésére, amelyet dokumentálunk. 

 

6. Az intézményben csak igazgatói engedéllyel történhet reklámtevékenység. A rek-

lám elsősorban a gyermekeknek, tanulóknak szólhat, egészséges életmóddal, környezetvéde-

lemmel, közéleti-, illetve kulturális tevékenységgel függhet össze. Ezen hirdetések, tevékeny-

ségek kizárólag az iskola hit- és vallási, erkölcsi értékének megfelelően helyezhetőek el. 
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V. HITOKTATÁS, VALLÁSGYAKORLÁS 

 

 
A Katekézis Általános Direktóriuma kimondja: „A katolikus iskola számára az iskolai 

vallásoktatás, melyet az Ige szolgálatának más formái (katekézis, liturgikus szertartások stb.) 

is kiegészítenek, a pedagógia feladatának elengedhetetlen része, és létezésének alapja” 

(KÁD74). Iskolánkban központi helyen áll a valláserkölcsi nevelés, amibe szervesen integrá-

lódik az oktatás. 

Intézményünkben órarendbe iktatottan, heti 2 órában keresztény katolikus hitoktatás 

folyik. A tantárgy értékelése és minősítése a helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak 

szerint történik. A más valláshoz tartozó tanulók szülei kérhetnek felmentést a katolikus hit-

oktatás alól, ha igazolják, hogy saját vallásuknak megfelelő hitoktatásban részesülnek. Ennek 

megvalósíthatóságát a plébános és az iskola igazgatója mérlegeli. 

 

Mivel az egész ember nevelésével foglalkozunk, igyekszünk a keresztény tanítást a 

gyakorlatban az élet minden területén megvalósítani: a tanulásban, a játékban, a szórakozás-

ban, az étkezésnél, a közösségi életben, az osztálytársi és baráti kapcsolatokban. 

Diákjainknak ajánlott bekapcsolódni saját plébániai, gyülekezeti közösségük életébe. 

A diákoknak az SZMSZ-ben maghatározott éves vallásos programokon részt kell ven-

ni. 

Katolikus iskola lévén a hagyományainkban törekedni kell arra, hogy a liturgikus év 

ünnepei - kiemelten a Szentháromság személyeivel kapcsolatos ünnepek, az iskola kápolnájá-

nak, védőszentjének ünnepei - bekerüljenek, és méltó helyet kapjanak.  

Az egyházi programok egyeztetése az Egri Főegyházmegye főpásztora által kijelölt is-

kolalelkész vezetésével, javaslataival, vele megbeszélve és egyetértésével jön létre.  

Kiemelt időszakok: az advent, a nagyböjt, amely előkészíti a karácsonyi és a húsvéti 

ünnepkört. Ezekben az időkben lelki felkészülést kell beiktatni, amely pontos programját az 

iskola ütemterve és munkaterve határozza meg évről évre. 

Az iskola életében kiemelt eseményként szerepel a szentségekre való felkészülés: ke-

resztelés, elsőáldozás, bérmálás. Ezen események kijelölt időpontja a mindenkori plébánossal 

együttműködve történik. 

 

Katolikus iskola lévén a keresztényi értékrendnek megfelelően kell viselkedni, feleba-

ráti szeretettel fordulni egymáshoz. 

A katolikus köszönés iskolán belül, napszaktól függetlenül: „Dicsértessék a Jézus 

Krisztus!” Válasz: „Mindörökké! Amen.”  

A Katolikus értékeknek megfelelően az év folyamán az iskola hittanárai által szerve-

zett programokat tartunk, amelyeken kötelezően vagy ajánlottan részt kell venni. Ez kihirde-

tésre kerül a program előtt. 



Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola Házirendje 
 

45 

 

VI. TÉRÍTÉSI DÍJAKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 

 

1. Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások: 

 

Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket az iskola 

pedagógiai programja alapján, tanévenként az iskola munkatervében kell meghatározni. 

A szülő írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni minden olyan esetben, ha a szülőre 

fizetési kötelezettség hárul. 

Az oktatási törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok 

szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges 

kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt.  

 

Étkezés:  
A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogsza-

bályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. 

Az intézmény saját konyhát nem működtet. Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó ál-

lapítja meg. Az étkezési díjat – az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével – a jogszabá-

lyok és a fenntartó határozata rögzíti.  

 

Az étkezési térítési díjakat havi elszámolással, összesítéssel, és értesítésen keresztül 

utólag, minden hó 15. napjáig kell az étkezést igénylőknek befizetni. A befizetés pontos 

időpontját a gazdasági vezető vagy az iskolatitkár határozza meg és teszi közzé. Amennyiben 

díjkorrekcióra van szükség, a következő hónap befizetésénél kerül rá sor (betegség, hiányzás, 

étkezés lemondása stb. esetében). A befizetés a gazdasági vezetőnél vagy az iskolatitkárnál 

készpénzfizetési számla ellenében történik. Ha a térítési díj nem kerül kiegyenlítésre, a tanuló 

a további étkezést nem veheti igénybe mindaddig, amíg a térítési díj nem kerül rendezésre. 

Indokolt esetben kérelmet nyújthatnak be az iskola igazgatójához a díjfizetés elhalasztására. 

 

Az ingyenesen, és a térítésesen étkezők hiányzásának esetében az eljárási rend: 

A szülő az iskolai hiányzás, valamint a hiányzásból való visszatérés tényét, köteles je-

lezni. Amennyiben ezt nem teszi meg az előző nap 12.00 óráig, illetve nem jelzi igényét a 

másnapi étkezésre vagy az étel elvitelére, úgy a következő napi étkezést az iskola hivatalból 

lemondja, avagy nem biztosítja.  

Amennyiben a szülő nem jelezte, hogy a gyermek a következő napon hiányozni fog, 

az étkezést kötelező teljes egészében kifizetni.  

Amennyiben a szülő nem jelezte a gyermekének a hiányzásából való visszatérését a 

következő napra, akkor azon a napon étkezést biztosítani az iskola nem tud. A szülő köteles-

sége az étkezés aznapi biztosításáról, amelyet a tanuló magával hoz.  

Iskolai bent tartózkodási, tanulmányi idő alatt élelmiszer boltba kimenni tilos, az isko-

lát engedély nélkül elhagyni nem lehet! Amennyiben még is megtörténik, az az intézményből 

való szökésnek számít, ezért az esetlegesen bekövetkező váratlan eseményekért az iskola fele-

lősséget nem vállal (Pl. baleset, elveszett pénz, szülői felelősségvonás az iskola felé, stb.) 

 

Kedvezmények az étkezésnél: 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) a határozat kiadásának időpontjában hatályos 146-151. §-ai alapján 
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biztosított gyermekétkeztetés szabályait és térítési díjait 2017. szeptember 1. napjától a fenn-

tartó jóváhagyásával, külön fenntartói határozattal határozta meg. 

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

2015. szeptember 1-től hatályos 146-151. §-ban meghatározott család gyermekei ingyenes 

étkeztetésben részesülnek, vagy a normatíva 50 %–át fizetik. 

A kedvezményes étkezés igénybevételének igazolását minden esetben a tanév 1. nap-

ján, vagy ha tanév közben változik, akkor mielőbb le kell adni. Minden esetben a kiadott dá-

tum napjától, vagy a még nem rendezett hónap első napjától érvényesíthető. 

 

 

2. A tankönyvellátásról 

A Tankönyvellátásáról szóló eljárást az SZMSZ 5.5 pontja részletesen tartalmazza. 

 

 

3. Elektronikus napló – a szülői hozzáférés rendje  

Iskolánkban akkreditált elektronikus naplót (e-Kréta, továbbiakban e-napló) használunk, 

mely a tanulók és a szülők számára is a naprakész tájékozódást biztosít a diákok érdemjegyei-

ről, mulasztásának adatairól. 

 A szülők leadják azt az e-mail címet, melyre megkapják az e-naplóba való belépéshez 

szükséges felhasználónevet és jelszót. A jelszó megőrzése, kezelése a szülő feladata. 

 Az e-mail cím megadása beiratkozáskor lehetséges, későbbiekben az 

apctitkar@gmail.com vagy brenner.apciskola@gmail.com e-mail címeken vagy az is-

kolatitkárságon személyesen, de előzetes időpont egyeztetés alapján tehetik meg. 

 A megadott szülői adatok biztonságos kezeléséért az iskola felelősséget vállal. 

 E-naplóval kapcsolatos kérdések, problémák esetén a brenner.apciskola@gmail.com 

címen vagy az iskolatitkárságon nyújtunk segítséget. 

 

 

Diákproblémák feltárásának, kezelésének szabályai  

 

 A tanulók egyéni és osztályproblémáinak feltárása az osztályfőnökkel folytatott folyama-

tos párbeszéddel történik. 

 Súlyosabb esetekben az igazgatóság a szülők bevonásával keresik a probléma megoldását. 
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VII. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK RENDKÍVÜLI VÉSZHELYZET 

IDEJÉN, ÉS DIGITÁLIS OKTATÁS ALATTI ELJÁRÁSRENDBEN 

 

1. Az emberi erőforrások minisztériuma által,  

kiadott rendeletek alapján rendelhetnek el rendkívüli vészhelyzetet az oktatásügyben. (Cím: 

1055 Budapest, Szalay utca 10–14., Tel: + 36 1 795 1200, Fax: + 36 1 795 0022 E-mail: 

kozoktatas@emmi.gov.hu)  

Konkrétan egészségügyi járványok, fertőzések, katasztrófák, egyéb nem várt esemény 

miatt következhet be.  

 

Amennyiben erre sor kerül, általános eljárásrend az oktatási intézményben a következő: 

2011. évi CXC. törvény 27. § (1); (2a) 

 

2. Intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások egészségügyi kockázat esetén. 

(Vírusok, fertőzések, katasztrófák lehetőségének esetén.) 
 

2.1 Az intézményben minden belépő gyermeket lázmérővel vizsgálunk meg. Akinek hőemel-

kedése vagy láza van, elkülönítjük, és értesítjük a szülőt/gondviselőt, valamint az iskolai 

gyermekorvost vagy az orvosi ügyeletet. Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ilyen esetben 

feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően 

az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

Az elkülönítésre a felsős épületben a fejlesztő termet, az alsós épületben a tanulószobát jelö-

löm ki!  

Amennyiben a tanítási időszakban tapasztaljuk, hogy egy személynek tünetei vannak, azonnal 

a jelen lévő pedagógusnak, vagy osztályfőnöknek, és/vagy a titkárságra jelenteni kell, aki a 

kötelező jelentési protokollt, elkülönítést azonnali hatállyal köteles végrehajtani. 

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

lép fel. 

2.3 A szülőnek nyilatkoznia kell írásban, - amennyiben külföldön tartózkodott, érinti a külföl-

di be- és kiutazást, és a hatályos, az akkori szabályoknak megfelelően járnak el az intézmé-

nyünkkel kapcsolatosan, - hogy a tanuló az intézménybe léphet-e. A rendkívüli vészhelyzet 

készültségi időszakára vonatkozó rendeleteket, mindig a kormány rendeli el. 

2.4 Nem titkolhatja el a külföldi tartózkodását a szülő; jelzési kötelezettsége van az iskolánk 

felé; tilos behoznia a gyermeket az iskolába, ha indokolja a rendelet. Amennyiben ezeket a 

szabályokat megszegi, szabálysértést követ el. 

2.5 A szülő/gondviselő írásban kérheti, hogy gyermeke az intézményen belül állandóan 

maszkot viseljen. Ebben az esetben kötelező betartani a megfelelő higiénikus előírásokat /napi 

szinten tiszta, fertőtlenített, mosott maszk viselete/. A maszkról minden esetben a szülőnek 

kell gondoskodnia! Az intézmény önmaga is kötelezheti a védőeszközök használatára, pl. 

maszk viselését a tanulóit, munkatársait részére, pl. maszk viselése. 

2.6 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható 

legyen egy adott, meghatározott védőtávolság. (Járványhelyzet esetén, 1,5-2 méter.) Szükség 

esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tere-

ken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola felső tagozatában, az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk 

viselése.  

2.7 Az intézménybe külsős személy csak előzetes időpont-egyeztetéssel léphet be, amelyet a 

titkárságon, vagy az osztályfőnökkel, pedagógussal egyeztetve tehet meg.  
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(Elérhetőségek: Tel./Fax: 06-37-385-349, 30-518 0978; e-mail: 

brenner.apciskola@gmail.com 

Más esetben csak az előre meghatározott szülői értekezleten, vagy megadott fogadóórán lép-

het be az iskola területére. 

2.8 Külsős személy számára az épületen belül a kihirdetett védőeszközök használatának vise-

lete, valamint belépéskor kézfertőtlenítő használata, lázmérés kötelező. 

2.9 Egy adott tanórán tanító pedagógus saját jogköreként eldöntheti, hogy kéri-e a gyermekek 

részére a maszk kötelező viseletét. 

2.10 Az elsős gyermekek bekísérése az intézmény területére csak az első napon lehetséges. 

Akkor is csak az udvarig vagy az alsós épület bejáratáig. A kísérőknek ilyen esetben az épüle-

ten belül tartózkodni nincs lehetőségük, tilos! Felsőbb osztályos gyermekek részére szülői 

kíséret csak a külső kapuk bejáratáig lehetséges! 

2.11 Az első tanítási napon minden diák a munkavédelmi oktatás keretében tájékoztatást kap 

azokról a szabályokról, melyek intézményünkben életbe léptek és lehetővé teszik az élet és a 

vagyon mindenkori biztonságát. Külön felhívjuk a figyelmet a hetesek munkájának felelőssé-

gére. 

2.12 Az intézményben a diákok, a kijelölt osztálytermükben tartózkodhatnak. Másik osztály-

ba átmenni, vagy a csoportosulni a folyosón, mosdóban, vagy egyéb helyeken tilos, vagy csak 

pedagógus engedélyével szabad. Ebben az esetben a maszk használatával, 1.5-2 méteres vé-

dőtávolságot betartva, az előírásoknak megfelelően szabad, amennyiben egészségügyi kocká-

zat van. 

2.13 A közösségi terekben csak egy osztály tartózkodhat. Amennyiben több csoport is részt 

kell, hogy vegyen egy program miatt, akkor a kellő távolságot megtartva, egymástól legyenek 

elválasztva. 

2.14 A szülői értekezleteket az osztályfőnök az előírások betartása mellett megtarthatja a saját 

termében, vagy nagyobb terű közösségi teremben, - Pl. Szent István terem - a biztonsági tá-

volságtartás mellett, maszk használata, (Egészségügyi kockázatnál) és folyamatos szellőztetés 

mellett. Amennyiben a szervező pedagógus úgy látja szükségesnek, online is megtarthatja a 

szülői értekezletet. 

2.15. A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. (Egész-

ségügyi kockázat idején) Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő felada-

tokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, 

kiscsoportokban) kell végezni.  

2.16 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözők-

ben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető 

legyen az öltözőkben történő csoportosulás. 5 perces időeltolással beengedni a gyerekeket az 

öltözőbe, hogy ne találkozzanak más osztályokkal. Ajánlatos, hogy az osztályok váltása köz-

ben fertőtlenítés történjen meg.  

2.17 A gyakorlati foglalkozások során (Informatika óra) a 1,5-2 méteres védőtávolságot biz-

tosítani kell. A gyakorlati képzéshez használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja 

– felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.  

2.18 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó, az osztályfőnök döntésén múlik. Csak biztonsá-

gosan, az előírásokat megtartva valósulhat meg, igazgatói engedéllyel. A külföldre tervezett 

kirándulásokat, elhalasztjuk és a vírus helyzetre való tekintettel azokat nem engedélyezzük. 

2.19 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírá-

sok betartása mellett tartsák meg. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-

mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben (e-KRÉTA) vagy az 

alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttatha-

tók a szülőkhöz. 
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3. Digitális tanulmányi rend szabályai 

 

Kihangsúlyozom, hogy digitális oktatás alkalmával nem szünetről beszélünk, hanem 

otthon tanulásról, otthoni munkarendről! 

 

Tanulóink oktatását folyamatosan biztosítjuk digitális eszközök által: e-Kréta rendszerben, 

valamint az osztályfőnökök által megszervezett közösségi csoportokon (Facebook, egyéb 

internetes felületeken) keresztül. Ezek alapján kapják meg a diákok a tanulnivalót, leckéket, 

feladatokat, házi feladatokat, beszámoltatási lehetőségeket. A beszámoltatás kötelező, hiszen 

ez alapján válnak tanulóink osztályozhatóvá, és a tanévet ennél fogva tudjuk lezárni, bizo-

nyítványt kiadni.  

A munkarendünk tervezésénél a következőt vegyék figyelembe a szülők és a tanulók!  

 Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. osztályban a mindenkor érvényben lévő órarend szerint 

folyik az oktatás. (8.00 órától, a napi órarendnek megfelelően.) Ettől eltérő munkarendet csak 

az osztályfőnök, vagy a szaktanár rendelhet el! A szülők a nap folyamán is fogják látni a fel-

adatokat. 

 A napi órákon való megjelenés kötelező, (Bejelentkezéssel, vagy online órák tartásá-

val) ellenkező esetben hiányzásnak, igazolatlannak minősül. Csak orvosi igazolás adhat fel-

mentést, vagy az általános részben meghatározott rendnek megfelelően, 5 munkanapot iga-

zolhat a szülő. A hiányzások igazolását az osztályfőnöknek kell eljuttatni. 

 A pedagógusok által kért feladatokat a megadott határidőre vissza kell küldeni, mert 

értékelése az alapján történik.  

 Az értékelés az általánosan meghatározott rendnek megfelelő. Egy havi értékelést is 

kapnak a tanulók, annak megfelelően, miként vettek részt az oktatásban. (Lásd. alább az érté-

kelés módját.) 

 Az egyéni tanrendben haladóknak osztályozó vizsgán kell részt venniük.  

 Akik elérték a 250 óra hiányzást, és nincs elég érdemjegyük, amelyet a ped.prog. 

meghatároz egy félévre, osztályozó vizsgán kell részt venniük, amennyiben - 20/2012. rende-

let alapján, - ha a nev.test. nem tagadja meg. 

 Az igazolatlan órákkal való eljárásrend a III. fejezet 13-14. bekezdésének megfelelő. 

A diákok egyénileg tanulhatnak, de minden esetben a szülő kötelessége, hogy ellenőrizze, 

megoldották-e a napi feladatokat a fiatalok!  

Ezért különösen is szükséges, hogy az e-Kréta rendszerben, és/vagy a megbeszélt közösségi 

osztálycsoportban (Facebook, egyéb, stb.) kövessék nyomon a napi feladott tananyagot! 

 
A fejlesztő foglalkozások (SNI, BTMN) foglalkozások is a digitális rendnek megfelelően tör-

ténik. 

 

Digitális oktatás alkalmával, fontos, hogy a fiatalok NE „bandázva”, nagyobb csoportokban 

jöjjenek össze, találkozzanak, miközben esetleg tanulmányaikat elhanyagolják! Amennyiben 

ezt észleljük, vagy visszajelzések nem jönnek a házi feladatokról, beadandó beszámolókról, 

akkor a Családsegítő szolgálattal, valamint a rendőrséggel vesszük fel a kapcsolatot, és jelzést 

adunk! Ugyanakkor az értékelésben a tanuló az ennek megfelelő osztályzatot kapja meg! 

 

Az Intézmény tanulói felügyeletet a legszükségesebb esetben biztosít, - a tantermen kívüli, 

digitális oktatás időtartama alatt a szülő, vagy törvényes képviselő kérelmére (Írásban kell 

benyújtani az intézmény igazgatójához.) - gondoskodik a tanuló napközbeni felügyeletének 

megszervezéséről, amennyiben az akkori hatályos rendeletek, szabályok lehetővé teszik.  

Feltételek:  
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1. Szülők dolgoznak (Szülőktől/gondviselőktől kérjük az igazolást a munkáltatójuk részéről.) 

2. Védekezésben vesznek részt a szülők/gondviselők. (Ebben az esetben is kérjük a munkálta-

tójuk részéről az igazolást.) 

 

 

Digitális oktatás alkalmával is biztosított egyszeri étkezési ellátás, ebéd. Ezt az étkezést 

mindenki részére az önkormányzat által, eldobhatós étkezős dobozban kerül kiszállításra. Az 

étkezés számlázása és befizetése továbbra is az iskolában, az előre kijelölt napokon történik, 

melyről értesítjük a szülőket!  

Étkezést lemondani, valamint rendelni a 06 37 385349-es telefonszámon lehet hétfőtől pénte-

kig, 8.00-12.00 óra között! 

 

Az iskola digitális oktatás alkalmával is hétfőtől-péntekig (8.00-16.00 között) nyitva van. 

Ügyintézés csak telefonos bejelentkezés után lehetséges. 

 

Általános értékelés digitális oktatás idején: 

 

5 

- az órákon tevékenyen részt vesz (vázlatokat elkészíti, bemásolja; az órához tartozó 

feladatokat elkészíti) 

- házi feladatokat elkészíti, törekszik az igényességre 

- a tanárok által kért feladatokat a határidő lejárta előtt visszaküldi. 

4 

- az órákon tevékenyen részt vesz (vázlatokat elkészíti, bemásolja; az órához tartozó 

feladatokat elkészíti) 

- részleges házi feladat hiánya (a feladatot nem teljesen oldotta meg/pl. 5 feladott fel-

adatból csak hármat-négyet készít el)  

- a határidő lejárta előtti, az osztálycsoportokba feltett figyelmeztetésre feladatait hiány-

talanul elküldi a határidő vége előtt. 

3 

- az órákon tevékenyen részt vesz (vázlatokat elkészíti, bemásolja; az órához tartozó 

feladatokat elkészíti) 

- max. 1 házi feladat hiánya (melyet figyelmeztetésre sem pótol) 

- feladatait figyelmeztetésre határidőn túl, de hiánytalanul elküldi (a szaktanár által 

megadott pótló időpontig). 

2 

- az órákon késve „jelenik” meg, és vázlatai hiányosak, vagy hiányoznak (ezeket nem 

pótolja) 

- többször nem készít házi feladatot (figyelmeztetésre hiányosan elküldi azokat) 

- feladatait figyelmeztetésre határidőn túl és hiányosan küldi vissza (a szaktanár által 

megadott pótló időpontig). 

1 

- órai munkája értékelhetetlen, keresni kell, akár már a szülő bevonásával 

- feladatait kétszeri figyelmeztetésre sem pótolja, megkeresésekre nem, vagy nagyon 

késve reagál (pl. reggeli jelzésre csak délután). 
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VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 

 

A Házirend nyilvános, az iskolai könyvtár és a nevelői szoba helyiségében bárki szá-

mára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra ke-

rülhet. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet  

 

 

 
Csengetési rend 

 
A becsengetés és a kicsengetés közötti időpont szünet. Ez idő alatt, az ügyeletes peda-

gógus dönt, hogy a diákok hol tartózkodhatnak. Az általános rend szerint, amennyiben az idő-

járás lehetővé teszi, a szünetben ki kell menni az udvarra. 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 905 950 

3. 1000 1045 

4. 1055 1140 

5. 1150 1235 

6. 1245 1330 

7. 13.45 14.30 
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2. számú melléklet 

 
Az iskolai könyvtár (KÖKUSZ: lásd. továbbiakban könyvtár) kölcsönzési és szabad-

időterem nyitvatartási rendje 

 

1. A könyvtárat az intézmény dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola igazgatója bővítheti. 

3. A könyvtár használata ingyenes. 

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető, 

kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

6. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban található do-

kumentumok. 

7. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek. 

8. A dokumentumok kölcsönzési időtartama: 1 hónap. 

9. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a 

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

10. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti vagy megrongálja, köteles 

másik példányról gondoskodni. 

11. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem ren-

dezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

12. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári tartozáso-

kat rendezni kell. 

13. A könyvtár heti 5 alkalommal, előre meghirdetett időpontokban tart nyitva, ebben az idő-

ben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 

14. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
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3. számú melléklet 

 
Számítógéptermi rend 

 

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

nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 

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

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

mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a kijelölt személy 

a felelős. 

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

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

személy a felelős. 

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

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

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

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

gő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  

9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához 

tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (tűz- és betörésjelző) műszaki álla-

potát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak, és bármilyen rendellenességet azonnal 

jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak. 

11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki 

kell elégítenie a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használatot, a szaksze-

rűséget, a vonatkozó érintésvédelmi szabályokat és az esztétikai követelményeket. Nem vé-

gezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a 

balesetvédelmi előírásokat. 

12. Nem szabad: 

 a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operáci-

ós rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni; 

 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül ada-

tokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rend-

szert feltörni. 

13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell 

a szaktanárt. 

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 
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Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 
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