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Bevezető 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos 

egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend állapítja meg, hogy - a tanulmányi 

kötelezettségek teljesítésén kívül - a tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet 

gyakorolni, illetve kell végrehajtani. 

 

A házirend előírhatja az iskolába a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) 

való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend a tanulói jogviszonyból származó jogok és 

kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja, 

korlátozhatja vagy feltételhez kötheti.  

 

A házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola dolgozóira vonatkoznak. 

Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai 

programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola 

szervezésében történik. 

 

A házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden tanuló 

kötelessége. A házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, betartása kötelező amikor a tanuló 

az iskola felügyelete alatt áll. 

 

 

1. A házirend hatálya és célja 

 

1.) Ez a házirend a Kállay Miklós Általános Iskola tanulóira és valamennyi dolgozójára 

vonatkozik. 

Célja; hogy meghatározza a tanulók jogait, kötelességeit az iskolában, az intézmény által szervezett 

programokon, a tanulók tevékenységével kapcsolatban. 

 

2.) A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének 

szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. 

A házirend elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az 

iskolaközösség tagjai számára. A házirend – az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt – az 

szabályozza az iskola belső rendjét; 

 

3.) Iskolánk diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsa be mindenkor a 

társadalmi együttélés szabályait, viselkedjen méltóan intézményünk hírnevéhez. A tanuló védje az 

iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait, óvja a közösség tulajdonát. 

 

 

2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

 

1.) A házirend tervezetét, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az iskola 

intézményvezetője készíti el. 

 

2.) A házirend tervezetét megvitatják az iskolai közösségek (osztályok) és véleményüket 

küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat 

vezetősége a véleményeket összesíti és megtárgyalja az iskola igazgatójával. 
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3.) Az iskola intézményvezetője a tanulók véleményének figyelembe vételével elkészíti a 

házirend végleges tervét. Ezt a tervezetet véleményezi az intézményi tanács és a diákönkormányzat 

vezetősége. Egyetértésük esetén a házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. 

 

4.)  Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti: 

 az iskola intézményvezetője 

  a nevelőtestület 

  az intézményi tanács 

  a diákönkormányzat iskolai vezetősége 

 

5.) A házirend módosítását az 1-4 pontokban leírt módon kell végrehajtani. 

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola irattárában 

 az iskola könyvtárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola intézményvezetőjénél 

 az iskola intézményvezető-helyettesénél 

 az osztályfőnököknél 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

 az Intézményi Tanács elnökénél 

 az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél. 

 

A házirend egy példányát – jogszabályi előírásnak megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a 

szülőnek át kell adni. 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell; 

 a tanulókat osztályfőnöki órán 

 a szülőket szülői értekezleten 

 

A házirend  rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 

osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán  

 a szülőkkel szülői értekezleten 

 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető  

helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérően – előre 

egyeztetett időpontban. 
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3. A tanuló joga 

 

A tanuló joga, hogy: 

 kulturált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi 

munkája értékelésével összefüggő kérdésekről, 

 

 tájékozódjon, véleményt mondjon és javaslatot tegyen a tanulókkal összefüggő kérdésekkel 

kapcsolatban, 

 

 megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit, 

 

 részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, 

rendezvényeken, versenyeken, 

 

 kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását, 

 

 választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden 

egyéb tanulóközösségi tisztségre, 

 

 előzetes egyeztetés után (vagy: az iskola intézmény vezetőjének engedélye alapján) társaival, 

vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, 

 

 saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, 

ha ezt családi helyzete indokolttá teszi  a törvény által biztosított esetekben), 

 

 egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez, vagy az intézményvezetőhöz forduljon, 

 

 vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola 

intézményvezetőjétől, valamint, hogy ezekre az ügyekre választ kapjon, 

  

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, 
 

 képességeit figyelembe véve tovább tanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen 

részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, 

 Etika/ hit és erkölcstan oktatásban vegyen részt. 

 

 

4. A tanuló kötelessége 

 

A tanuló kötelessége, hogy:  

 úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint 

mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, 

 

 tanuljon szorgalmasan, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek   

megfelelő tanulmányi eredményt érjen el, 

 

 figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, a tanítási órákhoz 

szükséges taneszközöket, felszerelését mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne 

hozzon,  
 

 ismerje meg a házirendet és minden az iskola által szervezett programon tartsa be előírásait,  
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 az iskolában és az iskolán kívül viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát, ne 

használjon trágár, durva szavakat, 

 

 megjelenése ápolt, öltözete tiszta és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen 

viseljen ünneplő ruhát, (lányoknak: fehér blúz, az iskola jelképével ellátott kék sál, sötét 

szoknya vagy nadrág  – fiúknak: fehér ing, az iskola jelképével ellátott kék nyakkendő, sötét 

hosszú nadrág), 

 

 a napszaknak megfelelően  köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának, 

 

 vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, az általa okozott kárt térítse meg, 

 

 óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési-, a balesetvédelmi- és a 

tűzrendészeti szabályokat, folyosókon kerülje lármázást, minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a saját és társai testi épséget vagy rongálást okozhat. (futkározás, lépcsőn való 

futás, egymás lökdösése, stb...), 

 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti 

katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést),  

 

 ha balesetet észlel, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült azonnal jelentse az iskola 

valamelyik nevelőjének- amennyiben ezt állapota lehetővé teszi –,   

 

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

foglalkozásokon, 

 

 pedagógus irányítása mellett - a házirendben meghatározottak szerint - közreműködjön saját 

környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, 

foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

 

 részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket,  

 

 az iskola, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben 

tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse a rászoruló tanulótársait. 

 
  
 

5. A tanítás rendje, iskolai, tanulói munkarend 

 

 

A tanítási órát senki sem zavarhatja meg. 
 

1.) Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 700 - órától  1635 – óráig tart. 

A tanítás előtti gyülekezés helye a tanulóknak: 

- az iskola udvara, 

- hideg időben, esőben a az iskola folyosói. 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. 

Az osztálytermekbe az 1-8 évfolyam reggel 755  órától mehet be.  

A szülők gyermekeiket csak az iskola épületének bejáratáig kísérhetik és a tanítást követően ott is 

várhatják meg őket a délutáni foglalkozások zavartalan működése érdekében.  
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2.) A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. 

A tanítás kezdete 8 óra, nulladik óra nem tartható. A tanítási órák időtartama 45 perc. 

 

Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az 

órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és a 

szükséges felszereléssel lehet belépni. 

 

Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját zárva kell tartani. A szellőztetés idejére 

az alsó tagozatban – a balesetek megelőzése érdekében – csak a hetesek lehetnek a tantermekben. 

 

A csengetés időrendje: 

1.óra   800 - tól    845 -  ig    10 perces szünet 

2.óra  855 - től    940 -  ig    20 perces szünet 

3.óra 1000  - től  1045 - ig     10 perces szünet 

4.óra  1055 - től  1140  -  ig    10 perces szünet 

5.óra 1150 - től  1235   - ig    10 perces szünet 

6.óra 1245  - től  1330  - ig    10 perces szünet 

 

Az egyéb tanórán kívüli foglalkozások ideje.  

- alsó tagozat: 13:15-16:35 

- felső tagozat: 14:00-16:00 

 

Tanulószobai foglalkozások 14:00 -16:00 -ig tartanak. A napközi otthonos foglalkozás a pedagógiai 

programunknak megfelelően 12:35-16:35 tart. 

 

3.) Az iskolai szervezett étkezések (tízórai, ebéd, uzsonna) és az ebédlő használati rendje:  

A tízórait minden osztály tanteremben tanári felügyelet mellett fogyasztja el  a tanuló.  

Az ebédeltetés ideje naponta 12:35 és 14:00 óra között van. Az ebédlőben csak tanári vagy 

pedagógiai asszisztens jelenlétében lehet  tartózkodni. Az uzsonnázás napközi otthonos és 

tanulószobai  foglalkozás keretében, tanteremben, pedagógus jelenlétében történik. 

A tanulók az étkezések során tartsák be a kulturált étkezési szabályokat! 

 

4.) A  tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: 

 előkészítse a szükséges tanfelszereléseket 

 figyeljen és képességeinek megfelelően, aktívan vegyen részt a tanórák munkájában, 

teljesítse feladatait, 

 kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván és felszólításra ülve feleljen, 

 a tanterembe belépő és távozó felnőttet köszönéssel üdvözölje, 

 egyenes testtartással óvja egészségét és a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga 

után. 

 

5.) Egy tanítási napon az osztályközösség kettő témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a 

szaktanár 1 héttel előre közli a tanulókkal. 

 

6.) A tanuló személyes felszerelése legyen  iskolába illő, tiszta és gondozott. Külsője legyen mindig 

tiszta és ápolt! Öltözködése, hajviselete életkornak megfelelő! Kerülje a feltűnő megjelenést. A  

műköröm viselete a balesetveszélyes, az ebből származó sérülésekért az iskola nem vállal 

felelősséget. 

 

7.) A tanulók és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak védelme érdekében 

az érintettek tudta és engedélye nélkül az iskola területén képeket, hangfelvételeket, 

videofilmet készíteni tilos. A szabály megszegése esetén a tanuló a készülékeket köteles átadni 

a nevelőnek, amit csak a szülő vehet át az intézményvezetői szobában, ahol sor kerül a felvétel 
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megsemmisítésére. Felvétel készítése az érintettek beleegyezése nélkül súlyos fegyelmi 

vétségnek minősül. 

 

8.)  A dohányzás, az alkohol, az energiaital fogyasztása és a droghasználat árt az egészségednek. 

Ezért tilos ezeket az intézménybe behozni, ezeket fogyasztani az iskolában és az iskola által 

szervezett, a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken! 

 

9.)  Az interaktív táblával felszerelt tantermekben fokozottan ügyelni kell a nagy értékű táblák 

védelmére. A tanulók kártérítési kötelezettsége ezen eszközökre is vonatkozik. 

 

10.) A tanuló egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, 

öltözők, mellékhelyiségek tisztaságára is. 

  

11.) Tilos az iskolában 

- A hivalkodó ékszerek, divatcikkek és az életkornak nem megfelelő kozmetikai 

szerek, smink használata!  

- A dohányzás, a szeszesitalok, energia italok fogyasztása és egyéb egészségkárosító 

hatású anyagok (pl. kábítószerek) használata!  

- Tilos továbbá pirotechnikai eszközöket az iskolába behozni!  

- Tilos a testékszerek viselete! 

 

12.) Testnevelési órákon csak az iskola által előírt tornafelszerelésben lehet részt venni. 

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

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, 

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

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

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

fülbevalót, testékszert, a sportfoglalkozáson kötelesek a hosszú hajat összekötni. 

 Indokolt esetben a szülő, orvosi javaslattal kérhet felmentést gyermeke számára. 

 

13.) Tanítási időben a tanuló az udvaron csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat délelőtt és 

délután egyaránt. A foglalkozások befejezése után a tanuló köteles az iskola területét elhagyni. 

Az engedély nélkül tartózkodó gyerekekért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. 

 

14.) A tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnök (távolléte 

esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes), illetve az órát tartó szaktanár 

kilépési engedélyével lehet elhagyni az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés 

hiányában - az iskola elhagyására csak az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 

adhat engedélyt. Az iskola engedély nélkül elhagyása súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

 

15.) Az alsó tagozatos gyerekek a tanítás után: 

- szülővel, vagy 

- a szülő írásbeli nyilatkozatában meghatározott személlyel, vagy  

- a szülő írásbeli nyilatkozata alapján egyedül megy haza. 

  

16.)  A tanuló az iskolán kívüli programok (kirándulás, mozi stb..) befejeztével a csoportot csak az 

osztályfőnök vagy a felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el.  

 

17.) Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8:00 és 16:00 óra 

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

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók, nevelők tudomására hozza. Rendkívüli nyitva tartás a felsoroltaktól 

eltérő esetekben az intézmény vezetőjének engedélye alapján lehetséges. 
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6. Az iskola tisztségviselői 

  

1.) Az ügyeletes tanulók és a hetesek az iskola tisztségviselői, akik a házirend biztosítása érdekében 

felelősségteljes szolgálatot látnak el heti beosztásban a kijelölt területeken.  Munkájuk zavarása, 

utasításaik megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

 Az osztályfőnök minden héten két tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal, szükség szerint egy 

tanulót naponta ügyeletesi feladatokkal.   

Az ügyeletes tanulók  730  - tól  1330 –  ig,  a hetesek szolgálata reggel  755 – tól  az utolsó óráig 

tart.  

 

 2.) Az ügyeletes tanuló kötelességei: 

 a szolgálat megkezdése előtt jelentkeznie kell az ügyeletes pedagógusnál, és végrehajtja 

annak utasításait, 

 felügyel a házirend betartására az ügyeleti területen, 

 figyelmezteti és – ismétlődés esetén – jelenti az ügyeletes pedagógusnak, a rendbontó, 

rongáló tanulókat. 

 

3.) A hetes kötelességei: 

 felügyel a házirend osztályteremben való betartására, 

 jelenti az intézményvezető-helyettesnek, ha a tanteremben 5 perccel a becsengetés után 

nincs pedagógus, 

 minden szünet után a nagy ablakot kinyitja, kiszellőzteti a tantermet, letörli a táblát, 

krétáról gondoskodik, 

 minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak, 

 azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, 

károkozást, 

 folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről, 

 gondoskodik – az órát tartó pedagógussal együtt – a tanterem tisztaságáról és rendjéről 

(szemét összeszedése, az utolsó óra után a székek felrakása a padra, tábla letörlése, 

ablakok zárása, lámpák leoltása, tanterem bezárása). 

 

4.)  Naposi teendők:  

 gondoskodik a szünetben a tanterem szellőztetéséről, 

 kiosztják az uzsonnát, 

 vigyáz a tanterem rendjére. 

 

 

7.  A tanulók tantárgyválasztásával annak módosításával kapcsolatos eljárási rend 

Az iskola pedagógiai programjának megfelelően, minden tanév május 20-ig, illetve az első 

évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni a – következő tanév – kötelezően választható valamint a 

nem kötelező tanórákra. Ha a tanulót – kérelmére – felvették szabadon választható programra, köteles 

azon a tanítási év végéig részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást a mulasztás esetén 

úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A mulasztást a házirendben és az SZMSZ-ben 

meghatározott módon kell igazolni. 

 

8. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 

  

A tanórán kívüli foglalkozásokra a diákok a szülő aláírásával jelentkezhetnek. A tanulók kötelesek az 

év elején választott foglalkozásokon részt venni, fegyelmezetten dolgozni. A jelentkezés önkéntes, de a 

részvétel a jelentkezett tanulónak kötelező az adott évben. Közben kimaradni csak rendkívül indokolt 

esetben, a szülők írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár engedélyével lehet. 
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A délutáni foglalkozásokra vonatkozó szabályok: 

A nem kötelező, szabadon választható szakkörökre, korrepetálásokra, felzárkóztatásokra, egyéni 

foglalkozásokra stb. történő jelentkezés határideje minden tanév szeptember első hete. A tanuló a 

lehetőségekről az osztályfőnök és a szaktanár útján kaphat tájékoztatást. Az indítható órákról az iskola 

tantárgyfelosztása alapján az igazgató dönt a szakmai vélemények figyelembevételével.  

 

Az iskola - a napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra minden hátrányos helyzetű, valamint 

felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis és a tanulószobai csoportok létszáma 

meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek azok a tanulók akiknek mindkét szülője dolgozik, vagy állami gondozottak, vagy nehéz 

szociális körülmények között élnek.  

A napközis és tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek. 

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

napközis és a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az intézményvezető 

vagy az intézményvezető-helyettes engedélyt adhat. 

 

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

lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet 

az iskola intézményvezetőjének az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, 

illetve a diákönkormányzat, a szülői szervezet iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról 

minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a 

tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján a nevelőtestület dönt. 

 

 

9.Tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

 

Véleménynyilvánítás: 

 A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

 Az iskolai diákközösség véleményét a diákönkormányzatot segítő tanár közreműködésével ki 

kell kérni: 

 egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról,  

 a házirendről, annak elfogadása előtt, 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséről, megszervezéséről,  

 a szabadidős programokról, 

 minden olyan esetben, amikor azt a diákönkormányzat vagy tanulók nagyobb 

csoportja kezdeményezi. 

 

Tanulók tájékoztatása. 

 A tanulóknak 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk az általuk feltett kérdésre. Írásbeli 

kérdésre írásban, szóbeli kérdésre szóban vagy írásban kell válaszolni. 

 A tanulókat az osztályfőnök tájékoztatja a véleménynyilvánítás és javaslattétel módjáról, a 

diákönkormányzat és képviselet rendjéről. 

 Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. Az évi rendes 

diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A 

diákközgyűlés összehívásáért az iskola intézményvezetője, levezetéséért a 

diákönkormányzatot segítő nevelő a felelős. 
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10.Tanulói jogviszony. A felvételi kötelezettséggel kapcsolatos egyéb szabályok 

 

A tanulói jogviszony: 

 A tanulói jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján jöhet létre, a köznevelési 

törvény szabályozásának alkalmazásával a tanulói jogviszony keletkezését/megszűnését és a 

tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket figyelembe véve. 

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

 Az iskola beiskolázási körzetéből minden jelentkező tanköteles korba lépő, iskolaérett tanulót 

felvesz. 

 

A felvétel, átvétel szabályai: 

Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű,halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 

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

ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen az iskola székhelye, feladat ellátási helye 

található. A hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál 

előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket,akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye,  feladat ellátási helye található. 

A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után 

sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. 

Különleges helyzetnek minősül:  

 ha a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 

 vagy testvére az adott intézmény tanulója, 

 vagy munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

 vagy az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található. 

 

A sorsolás szabályai: 

Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem 

tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, 

átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni.  

A sorsolás lebonyolítása:  

 a beíratást követő 15 napon belül le értesíteni kell a szülőt a sorsolás időpontjáról,  

A sorsolás menete: 

 A sorsolandó tanulók  nevét azonos méretű és színű papírra kell felírni 

 A neveket tartalmazó papírokat sötét színű  dobozba kell tenni. 

 A sorsoló bizottság tagja – a szülők jelenlétében - kihúzza a névvel ellátott papírt.  

A sorsolás eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az intézményvezető írásban értesíti a sorsolás 

eredményéről az érintetteket.  

 

 

11. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsga tantárgyankénti , 

évfolyamonkénti követelményei  jelentkezés módja és határideje 

 

A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti 

vizsgán, javítóvizsgán  nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A tanuló érdemjegyeiről a 

szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.  

 

Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
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 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy 

az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében vizsgabizottság előtt tesz 

vizsgát. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. A vizsgák 

időpontjáról a vizsgázót az intézményvezető vagy megbízottja írásban tájékoztatja.  

 

Különbözeti vizsgát  a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni kívánja. 

 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik. 

 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

 a tanév végén – legfeljebb két tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára fel nem róható okból elkésik, távol 

marad 

 

Tanulmányok alatti vizsga követelményei, ideje: 

A tanulmányok alatti vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, az értékelés szabályait 

az intézmény pedagógiai, a helyi tanterv határozza meg. 

 

Az osztályozóvizsga időpontját - félévkor januárban, a félévi értékelés előtt, tanév végén júniusban a 

tanévvégi értékelés előtt - az intézmény vezetője az éves munkaterveben határozza meg.  

A javítóvizsgákat az éves munkatervben meghatározott időpontokban, augusztus 15- 31-e között kell 

megtartani. A vizsgák időpontjáról a szülőt és a tanulót írásban értesíti az iskola. 

 

Vizsgákra vonatkozó egyéb szabályok 

 

- A tanuló félévi osztályzatáról a szülőt a ellenőrzőben, E-krétából kinyomtatott félévi 

értesítőben kell tájékoztatni. Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt tanulmányi 

követelményeket, tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

Egyéni tanulói munkarend 

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. 

Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában folyó gyakorlati képzés kivételével - az iskola 

valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Azonban valamennyi tantárgyból 

osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem mentesíti a tanulót egyetlen 

tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem,  

Az iskolában az egyéni munkarendben tanuló magatartását és szorgalmát nem kell értékelni, de félévi 

és tanév végi osztályzatainak megállapításához az iskolában osztályozó vizsgát kell tennie valamennyi 

tantárgyból az iskola pedagógiai programjában foglaltak szerint; 

A külföldi tartózkodásra tekintettel egyéni munkarendben tanuló esetében a félévi minősítés az 

igazgató döntése alapján mellőzhető, ez esetben a tanuló csak az év végén ad számot tudásáról. 

Ha az egyéni munkarend tartama alatt a tanuló neki felróható okból két alkalommal nem jelenik meg 

az osztályozó vizsgán, vagy két alkalommal nem teljesíti a tanulmányi követelményeket, a következő 

félévtől csak iskolába járással teljesítheti a tankötelezettségét. 
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Az egyéni tanulói munkarend engedélyezése iránti kérelmet az Oktatási Hivatal közigazgatási hatósági 

eljárás keretében bírálja el. A kérelmet mindig az adott tanévet megelőző június 15-ig kell benyújtani 

az Oktatási Hivatalhoz. 

 

 

12. Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés 

 

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

jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet. A szülő az azonosítás után kizárólag a saját 

gyermeke adataihoz férhet hozzá. A szülő köteles a kapott jelszó biztonságos kezeléséről 

gondoskodni. Az adatvédelem biztosítása érdekében - bármilyen probléma esetén - a szülőnek 

kötelessége az intézményt tájékoztatni. Az elektronikus naplót az intézmény weboldaláról minden 

esetben elérhetővé kell tenni. Ha bármilyen változás történik az elektronikus napló bejelentkezési 

felületével kapcsolatban, az intézmény tájékoztatni köteles a szülőt. Az osztályfőnök a digitális napló 

útján, valamint tájékoztató füzetben tájékoztatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek 

időpontjáról és más fontos eseményekről. 

Elérési útvonal: www.kmai.hu- E-ellenőrző- felhasználónév, jelszó 

 

 

13. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírások 

 

1.) A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, 

valamint az iskola hivatalos rendezvényein. 

A tankötelezettségi törvény értelmében a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást 

kell hozniuk. Jelentős családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási napig szülői 

igazolást lehet írásos formában elfogadni.  A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. 

 

2.) A szülő gyermeke számára – előre tudott jelentős családi esemény miatt írásban előzetes 

távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 3 napig az osztályfőnök, ezen 

túl az intézményvezető dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. 

Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a szaktanár által 

megszabott határidőig.  A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt 

kapott a távolmaradásra.  

 

3.) Ha a tanuló betegség miatt mulaszt, gondviselője 24 órán belül köteles értesíteni az osztályfőnököt. 

 

4.) A továbbtanulás előtt álló 8. osztályos tanulók a szülő előzetes - írásbeli - kérésére, az osztályfőnök 

engedélyével, három alkalommal vehetnek részt a középiskolák által szervezett nyílt napokon. 

 

5.) A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb 3 napon belül be kell 

mutatnia osztályfőnökének. 

 

6.)  A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az e-naplóba (osztálynaplóba) 

jegyzi be. A tanórákról való három késés egy igazolatlan órát jelent. Az igazolatlan hiányzás (akár 1 

nap is) fegyelmi vétség, mely az adott hónapban rossz (kettes) magatartási jegyet von maga után.     

 

7.) Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a mulasztott órák igazolatlannak minősülnek. 

Igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök köteles intézkedni a következőképpen: 

 Első igazolatlan hiányzás után értesíti a szülőt és felhívja figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire. 

 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz tanítási órát és egyéb 

foglalkozást, az iskola intézményvezetője értesíti a család és gyermekjóléti központot. 

http://www.kmai.hu-/
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 A gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, 

amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és 

az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, tanulói tankötelezettség 

teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.. 

 Ha a tanuló igazolatlan hiányzása együttesen eléri a harminc tanítási órát és egyéb 

foglalkozást, tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja 

a gyermekjóléti szolgálatot. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven  tanítási órát és 

egyéb foglalkozást, az intézményvezető haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes gyámhatóságot, a család és gyermekjóléti központot. 

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

kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát 

meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 

értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen.  

 Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

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 

 

A hiányzó tanulók étkezését reggel 9.00 óráig kell lemondani személyesen, vagy a 06-42/255-400 

telefonszámon. A lemondás a bejelentés napján lép érvénybe és a bejelentésben előre jelzett 

időtartamra terjed ki. A be nem jelentett távolmaradásért a szülő illetve a tanuló felelős, utólagos 

lemondás nem lehetséges. 

 

 

14. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

 

1.) A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat 

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás 

kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.  

 

Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulóknak le kell adni 

megőrzésre az intézményvezető-helyettesi irodában. 

 

2.) Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű 

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül indokolt esetben – hozhatnak. 

Ilyen esetben a tanulók az iskolába érkezéskor megőrzésre adják le az intézményvezető-

helyettesi irodában. 

3.) Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz 

nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy 

bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az 

engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

 

4.) A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő engedélyével járhatnak. A kerékpárt az iskola 

területén csak tolni lehet és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 

 

5.) Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgokért (ha azokat a tanuló nem adta le nevelőjének vagy 

az igazgató helyettesi irodába) az intézmény felelősséget nem vállal. 
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15. A tanulók  jutalmazásának elvei és formái 

 

A jutalmazás, elismerés és kitüntetés alapja intézményünk által közvetített és elvárt közösségi 

értékrend. Jutalmazás és elismerés célja kettős: a kimagasló eredményt elérő személyek megbecsülése 

és a példaértékű teljesítmény megismertetése. 

 

1.) Iskolánk dicséretben részesíti illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt nyújt 

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi 

 kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít 

 színvonalas kulturális tevékenységet folytat 

 kimagasló sportteljesítményt ér el 

 hozzájárul az intézmény jó hírének megőrzéséhez, növeléséhez 

 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, tartósan vagy kiváló eredménnyel záruló  

együttes munkát végez  

 

2.) A kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet és jutalmat von maga után. 

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

tanulói közösséget, csoport tagjait is dicséretben kell részesíteni. 

 

Az írásos dicséretek formái: 
 tanítói, tanári, nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 diákönkormányzati dicséret 

 

 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba is be kell 

vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi 

dicséretét a ballagási illetve a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. 

A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. 

 

 

16. A tanulók fegyelmezésének formái és alkalmazásának elvei 

 

1.) Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat megszegi, tanulóhoz nem méltó 

magatartást tanúsít, fegyelmező  intézkedésben részesítendő.A fegyelmező intézkedéseket; a 

tanuló e-ellenőrzőn  kívül az osztálynaplóba is be kell írni. 

 

 

 

Fegyelmi vétség: 

 felszerelés, ellenőrző, házi feladat hiánya,  

 fegyelmezetlen magatartás tanítási órán, szünetekben, rendezvényeken, 

 tanulmányi kötelezettségek elhanyagolása, 

 a házirend előírásainak megszegése, 

 igazolatlan mulasztás, 

 mindazon tevékenység, amely sérti az intézmény jó hírét. 

 

Az írásos fegyelmi intézkedések 

  a szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetés,  

  osztályfőnöki intés, megrovás,  

  igazgatói figyelmeztetés, intés,  
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  nevelőtestületi megrovás 

 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő. 

Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására az osztályfőnök és a 

nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. 

Súlyos kötelezettségszegés: 

 agresszió, fenyegetés, zsarolás, tanulótárs bántalmazása,  

 szándékos és vétkes károkozás, 

 a tanulók,  nevelők, alkalmazottak, vendégek emberi méltóságának megsértése, 

 az iskola hírnevének szándékos és vétkes rongálása, 

 mások testi épségének és egészségének közvetlen és közvetett veszélyeztetése, 

 visszaélés a tájékoztató füzettel vagy tanügyi dokumentummal, 
 más személyes tulajdonának elvétele illetve abban szándékos károkozás, 

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában és Házirendjében hozott szabályok 

tudatos és rendszeresen ismétlődő megsértése, 

 mindazon cselekmény, amely a jogszabályok szerint szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek minősül. 

 

A jogszabályok alapján fegyelmi büntetések a következők: 

 megrovás 

 egyedi elbírálás alapján az iskolai programoktól való eltiltás 

 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba 

 kizárás az iskolából 

 

A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, 

bútorait és berendezési tárgyait. 

Az üres tantermeket, és a szekrényeket mindig zárva kell tartani! 

A tantermek, öltözők zárásáról a nevelő gondoskodik. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem 

vállal felelősséget. 

Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz – a kár értékének megállapítása után a kárt meg 

kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy 

havi összegének 50%-át, szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi 

összegét nem haladhatja meg.  

 

 

 

17. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, tartozó területek 

használatának rendje, figyelembe véve a környezettudatos használatra vonatkozó szabályokat, 

 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanórai és tanórán kívüli 

foglalkozások időszakában csak pedagógus felügyeletével használhatják. A tantermekben a tanulók 

csak a terembeosztásban feltüntetett időben tartózkodhatnak. A tanítási idő után csak engedélyezett és 

szervezett foglalkozások keretében tartózkodhatnak az iskolában, a házirend betartásával. 

 

Tanuló taneszközöket és felszereléseket csak tanítási órán  használhat a pedagógus által meghatározott 

szemléltetési, bemutatási eljárások során.  A tanuló a rábízott eszközökért felelősséggel tartozik. Az 

utasítások be nem tartása vagy szándékos károkozás esetén kártérítésre kötelezhető. Tanítási órán 

kívül  eszköz és felszerelés csak felnőtt felügyelete mellett  használható. 
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Intézményi védő –óvó előírások 

 A diákoknak be kell tartani a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi előírásokat, és 

magatartásukkal nem szabad baleseti helyzetet előidézniük. Óvniuk kell saját és társaik testi 

épségét, egészségét. 

 Minden tanévben legalább egyszer a tanulóknak baleset és tűzvédelmi oktatáson kell részt 

venniük, ezt aláírásukkal igazolják. Az első oktatás ideje a tanév első napja. 

 Minden tantárgy keretében meg kell tanítani azokat az ismereteket, rendszabályokat, 

viselkedési normákat, amelyek megtartásával a balesetek elkerülhetők. 

 A tanulók kötelesek a folyosókon, lépcsőházakban haladó felnőtteket udvarias félreállással 

elengedni és tisztelettel köszönteni. 

 Gyakorlati foglalkozások esetén a szaktanterem rendjét be kell tartani. (pl. számítógépterem, 

természettudományi szaktanterem). 

 Tilos sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett 

iskolán kívüli programokra elvinni /pl.: kés, olló, stb/. 

 A testnevelés órákon külön figyelni kell a baleseti forrásokra. 

 A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

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

kell viselniük. 

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

fülbevalót, testékszert. 

 Az ebédlő rendjét, baleset megelőzési szabályait meg kell tartani. 

 Az udvari játékokat csak felnőtt felügyeletével lehet használni. Tilos az udvaron kavicsot, 

köveket, faágakat dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni, illetve bedobni. Az 

általános emberi együttélési szabályokat kötelező betartani.  

 Az intézményvezető által kijelölt időpontban tűzriadó gyakorlatot kell tartani. A tűzriadó ideje 

alatt a kiürítési szabályokat megtartva, fegyelmezetten kell viselkedni.  

 A szertárakban tanári felügyelettel szabad tartózkodni, ott nyílt láng használata tilos. Fizika-

kémia kísérletek során fokozott figyelmet kell fordítani az esetleges tűz-robbanásveszély 

elkerülésére. 

  Bekapcsolt elektromos berendezéseket felügyelet nélkül nem szabad hagyni, és használat után 

közvetlenül feszültség mentesíteni kell.  

 Tűz észlelését késedelem nélkül jelezni kell a legközelebbi felnőttnek, ezután az épületet a 

kijelölt menekülési útvonalon keresztül el kell hagyni.  

 Tanulói baleset esetén azonnal értesíteni kell a legközelebb elérhető tanárt, az 

intézményvezetőt, vagy az őt helyettesítő vezetőt, aki a tanuló sérülésének mértéke alapján 

dönt a szakorvosi rendelőintézetbe történő kíséréséről vagy súlyosabb esetben a mentők 

kihívásáról. Kiskorú tanuló esetén a vezető értesíti a szülőt, gondviselőt. 

 A helyszínre érkező vezetőnek, tanárnak egyértelműen rögzíteni kell a balesettel kapcsolatos 

összes tényt, körülményt és eseményt, különösen: 

1. a baleset pontos helyszínét, 

2.    a sérült tevékenységét a baleset idején, 

3.    ha szerepe volt a balesetben, akkor a környezeti tényezőket, 

4.    a tanuló esetleges szerepét a baleset bekövetkeztében. 

Három napon túl gyógyuló baleset esetén fel kell venni a baleseti jegyzőkönyvet. 

 

  

GÉPTERMI REND 

 

1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem 

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az intézményvezető engedélyezheti.  
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2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem kulcsát 

csak a tantárgyfelosztás alapján feladatot ellátó személyek kaphatják meg. Idegen személy 

csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. 

3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. 

A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelöl személyek a 

felelősek. 

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 összefüggő 

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 számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak a szükséges műszaki 

követelményeken túl, a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi 

szabályok és az esztétikai követelményeknek is meg kell felelnie. Nem végezhető olyan 

javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem felel meg a balesetvédelmi 

előírásoknak. 

TILOS: 

1. A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más 

alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

2. Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, 

valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 

 

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. A fenti 

rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető. 

 

18. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

1.) Iskolai ünnepségek, megemlékezés 

Intézményünk jelképe: ellipszis alakú embléma, közepén Kállay Miklós portréjával, mely körül 

„Kállay Miklós Általános Iskola Kállósemjén” felirat látható. 

 

1.) A kötelező viselet: 

 ünnepi egyenruha lányok részére: sötét szoknya vagy nadrág – fehér blúz és az iskola 

jelképével ellátott kék sál 

 ünnepi egyenruha fiúk részére: sötét nadrág – fehér ing és az iskola jelképével ellátott kék 

nyakkendő 

 

Intézményünk jelképével ellátott kék sál illetve kék nyakkendő viselése kötelező az alábbi iskolai 

rendezvényeken; 

 tanévnyitó ünnepség 

 október 23. 

 március 15. 

 ünnepélyes ballagás (8. évfolyam kivételével) 

 évzáró ünnepély 

Ajánlott a viselése - kulturális bemutatókon, tanulmányi versenyeken - az intézményünket 

képviselő tanulóinknak. 

2.) Iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
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A házirend előírásai azokra az iskolán kívül sorra kerülő rendezvényekre is vonatkoznak, melyeket a 

Pedagógiai Program alapján szervez az intézmény, amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét.  A tanuló 

öltözete és hajviselete legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól mentes, alkalomhoz illő.  

Elvárt tanulói magatartás: 

 tisztelettudó viselkedés társakkal, a tanárokkal, rendezvényszervezőivel szemben, 

 intézmény jó hírnevéhez méltó viselkedés,  

 megfelelés a felügyeletet ellátó pedagógusok utasításainak. 

 
 

19. A  tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 
2018. szeptemberétől intézményünk minden évfolyamán valamennyi tanuló ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult. A 3-8. évfolyamokon az ingyenes tankönyvellátás a munkafüzetek 

kivételével tankönyvkölcsönzéssel, használt tankönyvek biztosításával történik. 

 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a tankönyvfelelőstől kapják meg. A könyvtári kölcsönzés egy tanévre szól. A tanuló 

köteles a kölcsönzött tankönyveket megőrizni és rendeltetésszerűen használni. A tanév végén a 

tanulóknak le kell adni tankönyveiket, amelyek a tankönyvtárba kerülnek. Az osztályfőnökök és a 

tankönyvfelelősök a leadáskor ellenőrzik a tankönyvek állapotát, azok elhasználódásának mértékét. 

 

20. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályai 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja.  

 A tanítási órákon a diákok számára mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt bluetooth 

hangszóró és az  iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Tanulóink mobiltelefonjukat a 

tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál. 

 Amennyiben használja a mobiltelefont, hangszórót, más digitális eszközöket a tanuló köteles 

átadni a figyelmeztető tanárnak. Ebben az esetben csak szülő vagy gondviselő veheti át a 

készüléket. A készülék bármilyen jellegű sérüléséért az iskola nem vállal felelősséget 

 A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, 

laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve 

felszólítására használhatják. 

 Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus 

jelenlétében és irányításával használhatják. 

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

intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló 

tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, 

kivizsgálásának, elbírálásának elveit és az alkalmazandó intézkedések 

A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt 

követ el vagy azzal fenyegetődzik:  

 ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, 

amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és 

pedagógusok alapvető érdekeit.  
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Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi 

felelősség hatálya alá tartozik:  

 a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. 

Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik:  

 a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek:  

 Akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon 

belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő 

fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit.  

 A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, amelyet 

maga vezet. 

 A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló 

megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést. A 

vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi 

vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.  

 Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt 

folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, 

milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, 

valamint a helyi szokásrenddel. 

 A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az 

iskolai közvélemény elítélő véleményformálását kell szolgálniuk. 

A tanuló által elkövetett közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmény jellege, mértéke, 

elkövetésének körülményei szerint akár bűncselekményt is megvalósíthat, amelynek vizsgálata a 

hatóságok jogköre. A közösségellenes tevékenység kimeríti a köznevelési jogszabályokban 

szabályozott fegyelmi eljárás megindításának kritériumait, amikor is meg kell indítanunk a fegyelmi 

eljárást. Ha a cselekmény egyik súlyos kötelezettségszegést sem valósítja meg, de jellegénél fogva 

közösségellenes, akkor ennek megelőzési, feltárási és kezelési szabályait a házirendben kell 

szabályoznunk. 

22.  Egyéb rendelkezések 

 

1.) Az iskolai diákönkormányzat saját szervezeti és működési rendje szerint működik, joga van a 

diákságot képviselni minden olyan kérdésben, ami a tanulókat érinti.  

2.)  Az iskolában az oktató-nevelő munkával nem összefüggő plakátokat és hirdetményeket 

kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak előzetes engedélykérés után az igazgató vagy 

helyettesének aláírásával és pecsétjével szabad 
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