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1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 
 
1.1.  A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, vala-

mint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

1.2.  A házirendbe foglalt elıírások célja biztosítani az iskola törvényes mőködését, 

az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók is-

kolai közösségi életének megszervezését. 

 

A házirend alapvetı célja, hogy az 1993. LXXIX. A közoktatásról szóló törvény-

ben, valamint az annak végrehajtásáról szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben 

foglaltak szerint megfogalmazza azon helyi sajátos elvárásokat, melyek az isko-

lával jogviszonyban állók részére kötelezı érvényőek. 

 

A házirend vonatkozik: 

• Az intézmény valamennyi tanulójára a tanulói jogviszony keletkezésétıl 

annak megszőnéséig. 

• Az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira. 

• Azon szülıkre, gondviselıkre, akik gyermekük törvényes képviselıjeként 

gyakorolják jogukat, teljesítik kötelezettségüket az intézményben. 

• Bérlıkre. 
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2. A KERTVÁROSI ÁMK HÁZIRENDJÉNEK ELFOGADÁSA ÉS JÓV ÁHAGYÁSA 
 

Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2010. év szeptember hó 01. nap-

ján tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

 

Kelt: Tatabánya, 2010. szeptember 01.  

 ................................................................. 

 iskolai diákönkormányzat vezetıje 
 

Az iskolai házirendet az iskolaszék 2010. év augusztus 25. napján tartott ülésén 

megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

Kelt: Tatabánya, 2010. augusztus 25. 

 ................................................................. 

  iskolaszék elnöke 
 

Az iskolai házirendet a Szülık Közössége 2010. év augusztus 25. napján tartott ülé-

sén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett. 

Kelt: Tatabánya, 2010. augusztus 25. 

 ................................................................. 

  SZK elnöke 
 

 

Az iskolai házirendet az iskola nevelıtestülete 2010. év augusztus 23. napján tartott 

ülésén elfogadta. 

Kelt: Tatabánya, 2010. augusztus 23.  

 ................................................................. 

 igazgató 
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3. A HÁZIREND HATÁLYA 
 

3.1.  A házirend elıírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szü-

leinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

3.2.  A házirend elıírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási idıben, illetve 

tanítási idın kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai 

program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók fel-

ügyeletét. 

3.3.  A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a házirend elıírásait. 

 

4. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 
 

4.1.  A házirend elıírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülınek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

4.2.  A házirend egy-egy példánya megtekinthetı 

4.2.1. az iskola könyvtárában, 

4.2.2. az iskola igazgatójánál, 

4.2.3. az iskola igazgatóhelyettesénél, 

4.2.4. az osztályfınököknél, 

4.2.5. a diákönkormányzatot segítı nevelıknél, 

4.2.6. az iskolaszék elnökénél. 

4.3.  A házirend egy példányát – a közoktatási törvény elıírásainak megfelelıen – az 

iskolába történı beiratkozáskor a szülınek át kell adni 

4.4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend elıírásairól minden osztályfı-

nöknek tájékoztatnia kell 

4.4.1. a tanulókat osztályfınöki órán, 

4.4.2. a szülıket szülıi értekezleten. 

4.5.  A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülıkre vonatkozó szabályait 

minden tanév elején az osztályfınököknek meg kell beszélniük 

4.5.1. a tanulókkal osztályfınöki órán, 

4.5.2. a szülıkkel szülıi értekezleten. 
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4.6. A házirendrıl minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazga-

tóhelyettesétıl, valamint az osztályfınököktıl a nevelık fogadó óráján vagy – 

ettıl eltérıen – elıre egyeztetett idıpontban. 

 

KERTVÁROSI ÁMK  

ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG 
 

5. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI, A Z ELJÁRÁS 
RENDJE 
 

5.1.  A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követ elményei, eljárási rendje 
 

5.1.1. Az iskola elsı osztályába a tanuló felvétele beíratással jön létre, a 

törvényben meghatározottak szerint. Valamennyi jelentkezıt fogad-

juk, ügyelve arra, hogy az iskolánk vonzáskörzetében élık számára 

férıhelyet biztosítsunk. 

5.1.2. Tanuló átvételére, elızetes szülıi kérelem alapján befogadó nyilat-

kozattal kerülhet sor.  

Tanév eleji átvételkor a tanuló köteles bemutatni a bizonyítványát, 

évközi átvételkor a tájékoztató füzetet, illetve az ellenırzıt. A beirat-

kozást követıen az „ÉRTESÍTÉS ISKOLAVÁLTOZTATÁSRÓL” 

nyomtatvánnyal történik a visszaigazolás az elızı intézményébe, 

ahol a tanulói jogviszonya azzal a nappal megszőnik, illetve nálunk 

létrejön.  

Magasabb évfolyamra történı jelentkezésnél az átvételkor a szülı 

vállalja, hogy elfogadja az iskola pedagógiai programjában foglalt 

célkitőzéseket (biztosítja a tanuláshoz szükséges eszközöket, vállal-

ja a tankönyvek cseréjével, pótlásával kapcsolatos terheket), a házi-

rend és az SZMSZ szabályait.  

5.1.3. Az emelt szintő matematikai osztályunkba eredményeik alapján jut-

hatnak be a diákok a város és a környék valamennyi általános isko-

lájából.  

5.1.4. A tanuló felvételét a szülı az iskola igazgatójától írásban kérheti, 

mely tartalmazza: 
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• A tanuló és a szülı adatait, 

• Nyilatkozatát, mely szerint elfogadja az iskola pedagógiai 

programjában foglalt célkitőzéseket, a házirend és az SZMSZ 

szabályait. 

5.1.5. Év eleji felvételkor a bizonyítványát, évközi felvételkor bizonyítványa 

mellett értesítıjét, valamint az adott év ellenırzı feladatlapjait átad-

ja. 

5.1.6. A felvételrıl és annak feltételeirıl az iskola igazgatója írásban értesí-

ti a szülıt. 

5.2. Az osztály, a csoportba sorolás szabályai 
 

5.2.1. Az elsı osztályba felvett tanuló szülıje a beiratkozás alkalmával 

megválaszthatja gyermeke tanítóját, melyrıl az iskola igazgatója 

dönt, figyelembe véve az induló elsı osztályok törvényi maximált 

létszámát, az egyes osztályok közötti arányos elvét, az integrált ok-

tatásban részesülık arányát. 

5.2.2. A harmadik és az ötödik évfolyamon induló emelt szintő oktatást 

nyújtó osztályunkba a 5.1.3. pontban meghatározottak alapján nyer-

hetnek felvételt tanulóink a törvényi létszámhatárok figyelembe véte-

lével.  

5.3. Egy évfolyamon belül másik osztályba való átlé pés feltételei  
 

5.3.1. A  tanuló osztályba, csoportba sorolásáról az igazgató dönt.  

Döntése elıtt kikérheti az igazgatóhelyettes, a munkaközösségek 

vezetıinek (osztályközösségi érdekek) véleményét. Figyelembe ve-

heti a szülık, diákok kérését (családi, baráti kötıdések, összeférhe-

tetlenségek). 

Amennyiben a tanuló az emelt szintő matematika oktatás követel-

ményeit a felkínált összes lehetıség (korrepetálás, felzárkóztatás) 

igénybevételével sem éri el, hagyományos osztályba kerül. 

5.3.2. Nagyobb ütemő egyéni fejlıdés esetén a tanuló különbözeti vizsga 

megtételével a hagyományosból az emeltszintő osztályba léphet. 
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5.3.3. A 2-4. évfolyamokon a tanuló másik osztályba való átkerülését a 

szülı kérésére a létszámhatárok figyelembe vételével az igazgató 

engedélyezi. 
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5.4. A felvétel elutasításának szabályai  
 

5.4.1.  Az iskola igazgatója elutasíthatja azon tanulók felvételét, akiknek fé-

rıhelyet biztosítani nem tud. 

5.4.2.  A felvétel elutasításáról az iskola határozatban tájékoztatja a szülıt, 

mellyel szemben jogorvoslati kérelemmel élhet az iskolába benyúj-

tott, Tatabánya Megyei Jogú Város jegyzıjéhez címzett beadványá-

ban. 

5.5. Tantárgyak alóli részleges, vagy teljes felmen tés, magántanulói státusz 
 

5.5.1. Az igazgató a tanulót a szülı írásos kérelmére részben, vagy egész-

ben felmentheti az iskolai kötelezı tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, fogyatékossága, sajá-

tos helyzete ezt indokolttá teszi.  

5.5.2. A tanulót kérelmére az igazgató mentesítheti a készségtárgyak tanu-

lása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá 

teszi. 

5.5.3. A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje a tanórai 

foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. 

5.5.4. A magántanulót az iskola valamennyi kötelezı tanórai foglalkozása 

alól fel kell menteni. 

5.5.5. Akit felmentettek a kötelezı tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól, az igazgató által meghatározott idıben, és a nevelıtestület által 

meghatározott módon ad számot tudásáról. 

5.5.6. A kötelezı tanórai foglalkozásokon való részvétel alól teljes egészé-

ben felmentett, illetve a magántanuló részére heti 10 órai konzultá-

ciós fejlesztı foglalkozást biztosít az iskola a fenntartó engedélyé-

vel.  

5.5.7.  Joga (meghatározott jogszabályi eljárás szerint) független vizsgabi-

zottság elıtt adjon számot tudásáról az alábbiak szerint: 

• A vizsgára való felkészítésrıl az iskola és a szülı közösen gondos-

kodik.  

• A tanuló saját órarend alapján egyéni foglalkozásokon vesz részt.  
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• Ha a foglalkozások között lyukas óra van, a tanuló felügyelete az is-

kola és a szülı megállapodása szerint történik.  

5.6. Az osztályozó-, javító-, különbözeti-, köztes vizsgák eljárási szabályai 
 

Az osztályozó-, javító és egyéb vizsgák lebonyolítására vonatkozó helyi 

szabályokat az SZMSZ 2.1.7.2. fejezete tartalmazza. 

5.7. A tanulói jogviszony megsz őnése, megszüntetése  
 

5.7.1.  A tankötelezettség megszőnése elıtt.  

5.7.1.2. Az általános iskolai tanulmányok befejezése után,  

amennyiben középfokú intézményben folytatja tanulmányait.  

5.7.1.3. Általános iskolai tanulmányok ideje alatt más intézmény  

befogadó nyilatkozatának birtokában. 

5.7.2.  A tankötelezettség megszőnésekor. 

 

6. AZ ISKOLA M ŐKÖDÉSI RENDJE 
 
6.1.  A tanév beosztását szabályozza az Oktatási Közlönyben megjelenı éves mi-

niszteri utasítás, melyet figyelembe véve készül az éves munkaterv. A tanév he-

lyi rendjét a nevelıtestület a munkatervben határozza meg. 

6.2.  A tanítási szünetek rendje: 

A tanítás október 23-án és március 15-én szünetel. Tanítási szünetek továbbá 

az ıszi, téli, tavaszi és a nyári szünet. Tanítás nélküli munkanapokon napközi 

ügyeletet biztosítunk az igények felmérése alapján. 

6.3.  A tanítás nélküli munkanapok hagyományosan: 

• İszi túra, akadályverseny 

• Tanulmányi osztálykirándulások 

• Nevelési értekezlet 

• Tantestületi szakmai kirándulás 

Az elsı két helyen említett munkanap programját, szervezését a DÖK javasolja, 

bonyolítja le. 
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6.4.  Az iskola épülete szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 6.00 órától este 

20.00 óráig van nyitva.  

Kırösi telephely nyitva tartási rendje:  

A tanév során az iskola hétfıtıl péntekig 6.00 -19.00 óra között tart nyitva (al-

kalmanként rendezvénytıl függıen eltérhet).  

Az épületben a nyitva tartási idın kívül csak elızetes bejelentés után lehet tar-

tózkodni, amennyiben az épület ırizete biztosított.  

6.5.  Érkezés és távozás az iskolába a fıbejáraton keresztül történik.  

6.6.  Az iskolában tartózkodó diákok felügyeletét az iskola reggel 6.30 órától a tanítás 

végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. A 6.00 és 

6.30 óra között érkezı tanulók az ebédlıben gyülekezhetnek.  

6.7.  Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 

hétfıtıl csütörtökig 7.30 óra és 15.00 óra között, pénteken 7.30-tól 13.30 óráig. 

6.8.  Étkezési befizetések a meghirdetett napokon, 7.00 és 16.00 óra között teljesít-

hetık. 

6.9.  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 elıtt hirdetményben a szülık, a tanulók és a neve-

lık tudomására hozza. 

6.10.  Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivata-

los ügyeket intézık tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójá-

tól vagy megbízottjától engedélyt kaptak. 

6.11.  Az iskola épületébe érkezı szülık, illetve idegenek belépését a portaszolgálat, 

illetve a beléptetı rendszer ellenırzi és jelenlétüket nyilvántartja. 

6.12. Az iskolában a tanítási órák 45 percesek, 8.00 órakor kezdıdnek. Az ettıl eltérı 

munkarendrıl a tanulókat és a szülıket írásban tájékoztatjuk.  

6.13.  A tanítási órák kezdetét és végét csengıszó jelzi az alábbiak szerint: 
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Bolyai János Általános Iskola:  

 

1.óra  8.00 – 8.45  
 szünet  8.45 – 8.55 

2.óra  8.55 – 9.40  
 szünet  9.40 – 9.50 

3.óra  9.50 – 10.35  
 szünet  10.35 – 10.45 

4.óra  10.45 – 11.30  
 szünet  11.30 – 11.50 

5.óra  11.50 – 12.35  
 szünet  12.35 – 12.40 

6.óra  12.40 – 13.25  
 

 

Kölcsey Ferenc Általános Iskola:  

1.óra  8.00 – 8.45  
 szünet  8.45 – 9.00 

2.óra  9.00 – 9.45  
 szünet  9.45 – 9.55 

3.óra  9.55 – 10.40  
 szünet  10.40 – 10.50 

4.óra  10.50 – 11.35  
 szünet  11.35 – 11.45 

5.óra  11.45 – 12.30  
 szünet  12.30 – 12.35 

6.óra  12.35 – 13.20  
 

 

Kırösi Csoma Sándor Általános Iskola:  

1.óra  8.00 – 8.45  
 szünet  8.45 – 8.55 

2.óra  8.55 – 9.40  
 szünet  9.40 – 9.55 

3.óra  9.55 – 10.40  
 szünet  10.40 – 10.50 

4.óra  10.50 – 11.35  
 szünet  11.35 – 11.45 

5.óra  11.45 – 12.30  
 szünet  12.30 – 12.35 

6.óra  12.35 – 13.20  
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6.14.  A tanulók kötelesek munkakezdés elıtt 15 perccel megérkezni az iskolába, 

hogy legyen idejük az elsı tanítási órára elıkészülni, kabátot elhelyezni, cipıt 

váltani. 

6.15.  Az elsı tanítási óra helyszínére a tanuló 7.30 után mehet, kivéve, ha tanárával 

másképp beszélte meg. 

6.16.  Ha a tanuló 7.45-8.00 között érkezik be az iskolába (reggeli késés) az ügyele-

tes tanár felírja a diák nevét az erre a célra szolgáló nyilvántartó füzetbe. 

Amennyiben a tanuló reggeli késéseinek a száma eléri az 5-öt, írásbeli osztály-

fınöki figyelmeztetésben részesül, és eltiltjuk a soron következı szabadidıs 

programunktól. 

6.17.  Elkésésnek tekintendı, ha a diák a tanár után úgy érkezik a tanórára, hogy a 

tanár a tanterem ajtaját már becsukta. A naplóba bejegyzett késésre adott tanu-

lói indoklást az osztályfınök mérlegeli, elfogadhatóságáról ı dönt. 

6.18.  Abban az esetben, ha a diák a tanóráról ötször elkésik, osztályfınöki figyel-

meztetésben részesül. A késések ideje összeadódik, amennyiben eléri a 45 

percet, a késés igazolatlan órának minısül. 

6.19.  A tanóra védelme a diákok és a tanárok közös feladata. A szünet végét jelzı 

csengetés után a diákoknak a tanteremben, illetıleg a szaktanterem elıtt kell 

tartózkodni. 

6.20.  A termekben - tanóra alatt - csak az osztályterem ajtajára kifüggesztett terem-

rend szerint beosztottak tartózkodhatnak. Amennyiben a terem berendezését az 

igazgatóság elızetes engedélyével valaki megváltoztatja, köteles annak helyre-

állításáról a foglalkozás befejezése után a legrövidebb idın belül gondoskodni. 

Berendezési tárgyak mozgatása csak a szaktanár vagy az iskola valamelyik 

dolgozójának a jelenlétében és irányítása mellett lehetséges.  

6.21.  A tanterembe érkezı és onnan távozó tanárt az osztály felállással köszönti. 

Minden tanulónak elemi kötelessége az emberi kapcsolatok, az udvariasság 

szabályainak maradéktalan betartása. Ebbe az órai rágógumizás is beleérten-

dı, amely éppen ezért tilos. 

6.22.  A szünetekben a szaktantermek, egyéb zárt helyiségek és a tanári és az ud-

var gazdasági része kivételével a diákok az iskola egész területén tartózkodhat-

nak. 

6.23.  A tanulók az iskola területét az utolsó foglalkozás befejezéséig csak engedély-

lyel hagyhatják el. A szülıi kérést a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni, azt az 
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osztályfınöknek,vagy az osztályfınököt helyettesítı pedagógusnak kell bemu-

tatni. 

6.24.  Dolgozatnak minısül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három, vagy 

ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenırzi. 

6.25.  Témazáró dolgozat egy tanítási napon csak kettı tantárgyból íratható ugyan-

abban az osztályban.  

6.26.  A pedagógus dolgozatíratási szándékát köteles a naplóban elıre jelezni. Az 

osztály diákképviselıje is nyilvántartást vezethet a tervezett dolgozatokról és 

köteles a szaktanárnak jelenteni, ha az adott napra már más dolgozatot is kitőz-

tek. A témazáró dolgozat pontos idıpontját a tanár köteles egy héttel korábban 

bejelenteni. Dolgozati idıpontok ütközése esetén az érdekelt tanárok jussanak 

megegyezésre.  

6.27.  Az elızı óra anyaga bármikor bejelentés nélkül is számonkérhetı, írásban is. 

6.28.  Ha a témazáró dolgozat írásakor a tanuló igazoltan hiányzik, de az elızı órá-

kon jelen volt, akkor a következı órán pótolja. 

6.29.  Ha a témazáró dolgozat írását megelızı két tanórán hiányzott, de a dolgozat 

írásakor jelen van, a tanuló választhat: a soron lévı feladatlapot megoldja, de a 

kapott érdemjegyet „passzolhatja”, vagy majd a következı órán ír egy hasonló 

feladatlapot. 

6.30.  „Röpdolgozatot” nem kell pótolnia a tanulónak, ha a számonkérés során, vagy 

a tananyag tárgyalásakor hiányzott. 

6.31.  A diákoknak joguk van osztályzásra beszedett munkáikat legkésıbb a besze-

déstıl számított 2. tanórán kijavítva (kivételt képeznek a tömbösítve tanított tan-

tárgyak), leosztályozva, és értékelve visszakapni. A tanár hiányzása esetén el-

telt munkanapok ebbe az idıtartamba nem számíthatók bele. A határidın túl ki-

javított munkák osztályzatait a tanár csak a diák egyetértésével írhatja be az 

osztálynaplóba. A tanár a diákok egyetértésével írathat új dolgozatot, amennyi-

ben a diákok határidın túli dolgozatuk jegyeit nem íratták be. 

6.32. Amíg a tanár a már beadott munkát nem javítja ki, azzal azonos szintő, azonos 

tananyagot számon kérı, osztályzásra kerülı iskolai írásbeli munkát nem ké-

szíttethet, vagy a késıbb megírt dolgozat osztályzatát csak a diák egyetértésé-

vel írhatja be az osztálynaplóba. 

6.33. A diákok e jogaik sérülésekor írásbeli panasszal élhetnek a diákönkormányzat-

nál és az igazgatóságnál. 
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7. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 
 

7.1.  Osztályközösség: Élén az osztályfınök áll, aki megbízatását az igazgatótól kap-

ja. Az osztályközösség tagjaiból két fıbıl álló vezetıséget választ. 

7.2. A tanulók részére az iskola diákköröket, szakköröket szervez, amelyeket a tan-

évben esedékes második tanítási hét végéig hirdet meg. Ezek vezetésére vál-

lalkozó, vagy a felkért tanárt az iskola igazgatója bízza meg. Legalább 15 fı je-

lentkezése esetén engedélyezi e tevékenység ellátását.  

7.3. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai diák-

önkormányzat látja el. (Lásd a DÖK Szervezeti és Mőködési Szabályzata) 

 

 

8. A TANULÓK, A SZÜL İK TÁJÉKOZTATÁSA, VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 
 

8.1.  Az iskola a szülıkkel írásban elsısorban a tájékoztató füzeten keresztül tart 

kapcsolatot. Ezért azt a tanuló köteles minden nap magával hozni, az oda beírt 

bejegyzéseket a szülıknek/tanároknak haladéktalanul bemutatni.  

8.2.  Az iskola egészének életérıl, a tervekrıl, feladatokról, eredményekrıl tanévnyi-

tó és tanévzáró ünnepélyen, diákközgyőlésen, az általában évente megjelenı 

értesítıben, az aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben (hangosbe-

mondón, faliújságokon keresztül) az iskola honlapján tájékoztatjuk a tanulókat. 

8.3. A diákok jogairól és kötelességeirıl a tanulókat osztályfınöki órákon az osztály-

fınök tájékoztatja. 

8.4. "A tanuló joga különösen, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával sza-

badon véleményt nyilvánítson minden kérdésrıl, az ıt nevelı, oktató pedagó-

gus munkájáról, az iskola, kollégium mőködésérıl" (KT11.§), az iskola vezetıi-

hez, pedagógusaihoz és az iskolaszékhez kérdést intézzen, s arra a megkere-

séstıl számított 30 napot követı elsı ülésen vagy megbízottja révén érdemi vá-

laszt kapjon. 

8.5. A véleménynyilvánítás elsıdleges fórumai: 

8.5.1.  diákközgyőlés (MKM 11/1994. 31. §) 

8.5.2.  az  osztályok képviselıi, a DÖK tisztségviselık megbeszélései a di-

ákönkormányzat munkáját segítı pedagógussal. 
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8.5.3.  osztályfınöki óra, tanóra 

8.5.4.  az osztályképviselık írásbeli feljegyzései az osztályfınök ill. az 

igazgató számára (Törvény a közoktatásról: 11. §. 1/g) 

8.5.5.  pedagógusok munkájára vonatkozó kérdıíves felmérés 

8.6. A szülık tájékoztatásának helyi formái: 

 

Szóbeli Írásbeli 

Iskolai és osztálybeli szülıi értekez-

letek 

Üzenı – tájékoztató 

füzet 

Fogadóórák Iskolai hirdetıtáblák, 

Iskolai honlap 

Nyílt tanítási napok  Írott sajtó 

családlátogatás kábeltévé 

 

8.7.  Az igazgató a szülıi munkaközösség választmányi ülésén, évfolyamonként 

szervezett szülıi értekezleteken, az osztályfınökök az osztályszülıi értekezle-

teken tájékoztatják a szülıket az iskola egészét vagy az egyes csoportokat érin-

tı feladatokról, a tanulók haladásáról, stb. 

 8.8.  Az elsı tanítási héten szülıi értekezletet tartunk a belépı évfolyamok, osztályok 

részére. Az értekezlet témája a pedagógiai program és a házirend egyes pontja-

inak ismertetése, a tanév munkarendjének a megbeszélése. Az értekezletet az 

igazgató vagy a helyettese tartja, részt vesznek rajta az osztályfınökök és a 

délutáni elfoglaltságok munkaközösségi felelısei. 

8.9.  Március hónapban a leendı elsı osztályos tanulóink szülei számára tájékozta-

tót, megbeszélést tartunk az iskola pedagógiai programjáról és a felvételi eljárá-

si rendrıl. A tájékoztatót az igazgató, az igazgatóhelyettes és a leendı elsı osz-

tályos tanítók tartják. 

8.10.  A szülıket január hónapban tájékoztatjuk a következı tanév tankönyveirıl, 

munkafüzeteirıl. Az ekkor kapott megrendelı lapon a taneszközök nyomdai 

azonosítója alapján megrendelhetik a szükséges tanulási eszközöket. Lehetı-

ségük van elızı évi (örökölt) kiadványt felhasználni, amennyiben a kódszám 

megegyezik. Munkáltató tankönyvek, munkafüzetek esetében csak kitöltetlen, 

még nem használt alkothatja a tanuló felszerelését.  
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8.11.  Tanév végén, a bizonyítvánnyal együtt az iskola írásban közli a szülıkkel a 

következı tanévre szükséges és kötelezı taneszközök listáját évfolyamonkénti 

és tantárgyankénti bontásban.  

8.12. Tanévenként háromszor szülıi értekezletet, háromszor délutáni fogadóórát tar-

tunk minden osztály/csoport számára az iskolai munkatervben elfogadott idı-

pontban.  

8.12.1.A szülıi értekezletek témája az osztály/csoport tanulmányi helyzete, 

a pedagógiai program megvalósulása az adott idıszakban, és az 

abból eredı feladatok a közeljövıben. A szülıi értekezletet az osz-

tályfınök tartja a szülık aktív bevonásával.  November hónapban a 

hetedik és nyolcadik osztályos tanulóknak és szüleiknek pályavá-

lasztási tájékoztatót tartunk. Az egyéb szülıi értekezletre témát ja-

vasolhatnak a szülık, diákok és tanárok is. Az osztály éves munka-

tervébe csak olyan pont vehetı be, amelynek anyagi kihatását a 

szülık kétharmada vállalta. 

8.12.2. A délutáni fogadóórán a szülık minden olyan pedagógust felkeres-

hetnek, aki a tanulóval délelıtti vagy délutáni foglalkozásokon kap-

csolatban van. 

8.12.3. A tanárok órarendjében heti egy alkalommal délelıtti fogadóóra 

megjelölése kötelezı, amikor is a szülı (elızetes jelzés nélkül is) 

felkeresheti a pedagógust. A fogadóórákon lezajló beszélgetések-

nek a célja az, hogy a tanulók személyiségjegyei az alapelveinkkel 

összhangban fejlıdhessenek. 

8.13. Ha a tanár-diák-szülı vagy az igazgató-szülı-tanár kapcsolatban konfliktus lép 

fel, a tanár illetve az igazgató gondoskodik arról, hogy mindhárom érintett fél 

együtt üljön le, és keressék a megoldást a konfliktus feloldására. 

8.14. Az iskola feladata, hogy lehetıséget teremtsen a szülı számára, hogy jogait 

gyakorolhassa, illetve a szülıt segítse kötelessége teljesítésében. E feladatok 

megvalósítását teszi lehetıvé a szülık bevonása az iskolai közéletbe. 

8.15. A szülık elsısorban a Szülıi Munkaközösségen illetve az Iskolaszéken keresz-

tül nyilváníthatnak véleményt az iskolában folyó oktatási és nevelési munkáról 

írásban is. 

8.16. A szülık jogaiknak személyesen, meghatalmazott képviselı által, illetve az is-

kolaszéken keresztül szerezhetnek érvényt. 
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8.17. A szülık írásbeli feljegyzéseire, megkereséseire 30 napon belül érdemi választ 

kell adni (felelıs az osztályfınök, ill. az igazgató) 

8.18. A nevelıtestület a közvetlen kapcsolat több módját is kínálja a szülık számára 

a 8.5. pontban foglaltakon kívül 

8.18.1. Tanítási óra megtekintése (bármikor, ha a szaktanár jóváhagyja és 

az igazgató beleegyezik). 

8.18.2. Iskolai rendezvények látogatása. 

8.18.3.Osztályfınöki vagy egyéb szaktárgyi óra, délutáni foglalkozás meg-

tartása. 

8.18.4. Kirándulás szervezése, azon való részvétel. 

8.19. A szülık képviseltetik magukat az iskolaszékben (3 fı). 

 

9. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 
 

9.1. Az iskola igazgatója minden év március 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékozta-

tót azokról a tantárgyakról, foglalkozásokról, valamint a felkészítés szintjérıl, 

amelyekbıl a tanulók választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy az adott 

tantárgyak csoportjait elıreláthatólag melyik pedagógus fogja oktatni.  

9.2. A tanulók az elsı (nem végleges) jelentkezéseket március 31-ig adják le osztály-

fınökeiken keresztül az igazgatóságnak. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyvá-

lasztás jogát a szülı gyermekével közösen gyakorolja. 

9.3.  A választott tárgy és foglalkozás a tanuló számára a következı tanévre kötele-

zıvé válik, mind a délelıtti, mind a délutáni foglalkozások esetén.  

 

10. TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE 
 

Az iskola tanulói térítési díjat fizetnek az alábbiak szerint: 

10.1. Térítésí díj (Kt. 115. §): 

10.1.1. Az étkezési térítési díj mértékét minden gazdasági évre Tatabánya 

Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletben szabályozza. 

10.1.2. Az étkezési térítési díjat havonta elıre, minden hónap második, 

vagy harmadik hetén kijelölt két napon kell az iskolában befizetni, ha 

a diák a következı hónapban igénybe kívánja venni az iskolai men-
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zaként mőködı, az iskolával szerzıdésben álló közétkeztetési tár-

saság szolgáltatását.  

10.1.3. A már befizetett térítési díj visszatérítésének igényét csak az in-

tézmény élelmezésvezetıjéhez eljuttatott étkezési jegyek leadásá-

val kérheti a tanuló. Étkezés lemondása legkésıbb az érintett napot 

megelızı délelıtt 10 óráig lehetséges. A már kifizetett, de idıköz-

ben lemondott étkezések ellenértéke a következı hónapban jóvá-

írásra, illetve tanév végén készpénzben kifizetésre kerül. 

 

11. A SZOCIÁLIS ÉS NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK, TÁMOGATÁS OK FELOSZ-
TÁSÁNAK ELVEI, A KÉRELEM – ELBÍRÁLÁS ELJÁRÁSI RENDJ E 
 
11.1.  A tanulók részére biztosított étkezési kedvezmények mértékét, illetve az érin-

tettek körét a fenntartó rendeletben szabályozza. 

11.2.  A tankönyv-vásárláshoz biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról 

és mértékérıl, a fenntartó által meghatározott keretek között a tantestület dönt 

figyelembe véve a család szociális helyzetét, az eltartott gyerekek számát, az 

esetleges orvosi-, pedagógiai-, pszichológiai szakvéleményt. 

11.3. Az iskola és a tanuló közötti eltérı megállapodás hiányában a tanuló jogutódja-

ként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került do-

log felett, amelyet a tanuló állított elı, vagy amely a tanuló jogviszonyából eredı 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben jött létre. (Kt. 12.§) 

 

12. AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA H ELYISÉGEINEK, 
ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK  
 
12.1.  A szaktantermek rendjét a szaktanárok ismertetik a tanév elsı tanítási óráján. 

12.2. Az iskolai foglalkozások elıkészítésében, lezárásában résztvevı tanuló-

felelısök feladatai: 

12.2.1. A hetesi teendık vállalása minden tanuló kötelessége. A hetesek 

kötelességmulasztását az osztályfınök szóbeli figyelmeztetéssel, 

ismétlıdés esetén magasabb fegyelmi fokozattal bünteti.  

A hetes feladatai: 

• A szünetben a táblát letörli. 

• Gondoskodik krétáról. 

• Minden tanóra elején jelenti a hiányzókat. 
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• Jelenti a tanáriban, ha 5 perccel becsöngetés után sem 

érkezett tanár a tanórára. 

• Óraközi szünetekben szellıztet. 

• Udvari szünetben a tanteremben tartózkodva felügyel a 

terem és társai felszerelésének épségére. 

• Ellátja osztályfınöke és társai által rábízott feladatokat. 

• Az utolsó órák után, ha a csoport elhagyja a termet, a he-

tesek feladata az ablakok becsukása és a világítás kikap-

csolása. 

12.2.2. A portás feladatai: (csak a Bolyai telephelyen van diákügyelet) 

• 7.30-kor elfoglalja helyét a portásasztalnál. 

• Feladatát a 6. óra végéig látja el. 

• Látható helyen viseli portásjelvényét, környezetét tisztán 

tartja. 

• Az iskola épületébe lépı, az iskolával jogviszonyban nem 

álló valamennyi látogató nevét köszöntés után bejegyzi a 

portásnaplóba, majd felkíséri ügyintézésének helyszínére. 

A tanítási órát nem zavarhatja. 

• Igazgatói, tanári körlevelet minden érintetthez eljuttat. 

• Az órai anyagot pótolnia, a házi feladatot el kell készíte-

nie. 

12.2.3. A folyosó-ügyeletes feladatai: (Bolyai, Kölcsey) 

• Óraközi szünetben a folyosói közlekedés rendjére fel-

ügyel segítve az ügyeletes nevelı munkáját. 

• Becsöngetéskor tantermébe küldi társait. 

• Udvari szünetben ellenırzi, hogy a hetesek kivételével 

mindenki kivonult-e az udvarra. 

 

12.3.  Az iskolai étkezések rendje 

12.3.1. Az iskolai menzán reggelizni 6.30 és 7.30 óra között lehet az ebéd-

lıben.  

12.3.2. Az alsó tagozatos napközis, vagy menzás ebédelni a csoportjával, 

tanítója kíséretével a neki kijelölt idıpontban mehet. 
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12.3.3. A felsıs menzás ebédelni önállóan az évfolyamának kijelölt idı-

pontban mehet. 

12.4. Tartózkodás az iskola épületében és udvarán 

12.4.1. Az udvaron a tanulók csak a tanítási órák kezdete elıtt legkésıbb 

7.45-ig tartózkodnak, az óraközi szünetekben pedig az ügyeletes 

nevelı utasítása szerint. Rossz idı esetén a szüneteket az osztály-

termekben és a folyosókon tölthetik. A tízórai illetve az ebédszüne-

tet a csengetési rend tartalmazza telephelyenként.  

12.4.2. Az udvaron utcai cipı, a tantermekben váltócipı viselése az egész-

ségmegırzés szempontjából is kötelezı. 

12.4.3. Udvari szünetben sem hagyhatják el engedély nélkül az iskola terü-

letét a tanulók. 

12.4.4. A kisiskola területén található játszótér csak pedagógus felügyelet-

tel vehetı igénybe. 

12.4.5. Az utolsó tanítási óra után a napközis, vagy tanulószobás a délutá-

ni foglalkozások helyszínére megy felszerelésével együtt. 

12.4.6. Azon tanulók szülei, akiknek gyermeke csak szülıi felügyelettel 

közlekedhet az iskola és otthonuk között, ezt írásban hozzák az is-

kola tudomására.  

12.4.7. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra befejeztével tanuló csak 

akkor tartózkodhat, ha 

• Napközis, vagy tanulószobás. 

• Iskolában ebédel. 

• Szakköri-, sportköri-, fejlesztı foglalkozáson, korrepetálá-

son vesz részt. 

• Az iskolai könyvtárt látogatja. 

• Iskolai szervezéső programon, vagy annak elıkészítésé-

ben vesz részt. 

12.4.8. A napközis foglalkozások 16.30, a tanulószobai foglalkozások 

16.00 óráig tartanak. A foglalkozásokról való távozás idejét a tanév 

elsı hetében a szülı írásban jelzi a csoportvezetı pedagógusnak a 

tájékoztató füzetben, melyet a pedagógus a csoportnaplóban rögzít. 
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A távozás ideje év közben ugyancsak írásban módosítható. Alkalmi 

eltávozások is írásbeli szülıi nyilatkozattal engedélyezhetık. 

12.4.9. Az intézmény által szervezett, de az iskola területén kívüli progra-

mokon osztályát, csoportját csak a felügyelı tanár engedélyével 

hagyhatja el a tanuló. 

12.4.10. Az iskola helyiségeinek, eszközeinek alkalomszerő igénybevételé-

re a mindenkori díjszabás mellett lehetıség van. A kölcsönzésbıl 

származó bevételeket – szerzıdésben rögzített módon - eszközfej-

lesztésre fordítja az iskola. A nem alkalomszerő, hanem hosszabb 

idıre szóló helyiséghasználat bérleti szerzıdéssel igényelhetı.  

12.5. A foglalkozásokról való távolmaradással kapcs olatos szabályok 

12.5.1.  A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének 

rendje 

• A szülı tanévenként három tanítási napról kérheti el gyermekét 

írásban az osztályfınöktıl. 

• Hétfıi és pénteki napokról szülıi kérésre történı távolmaradás 

csak vezetıi engedéllyel történhet. 

• Sportversenyre, zeneiskolai fellépésre (stb.) egyesület, másik in-

tézmény hivatalos kikérıjével maradhat távol tanuló tanítási 

nap(ok)ról. 

• Három napot meghaladó idıtartamú, rendkívüli távolléthez írás-

beli vezetıi engedély szükséges. 

• Az elıre nem látható mulasztásról (betegség, baleset, váratlan 

családi esemény) az iskolát a mulasztás elsı napján a szülınek 

személyesen, levélben vagy telefonon keresztül kell értesítenie. 

12.5.2. A mulasztás igazolásának módja 

12.5.2.1. A tanuló mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha elızetes 

engedélyt kapott a távolmaradásra. 

12.5.2.2. A mulasztás ellenırzı könyvben rögzített igazolását (or-

vosi igazolást is!) a tanuló a mulasztást követı elsı napon 

osztályfınökének köteles bemutatni. Ezektıl eltérı esetekben 

az osztályfınök megtagadhatja a mulasztás igazolását. 

12.5.2.3. Orvosi igazolást is hitelesítse a szülı kézjegyével. 
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12.5.2.4. Az elsı igazolatlan óra keletkezésekor hivatalos értesítıt 

kell küldeni a szülınek, amit az intézmény vezetıje ír alá. 

12.5.2.5. Igazolatlan óra összeadódhat a 6.14. pontban foglaltak 

alapján is. 

12.5.2.6. A második igazolatlan óra elérése után írásos osztályfı-

nöki figyelmeztetésben részesül a diák. 

12.5.2.7. Egy tanítási évben tíz óránál több igazolatlan hiányzás 

esetén az igazgató értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illeté-

kes jegyzıt. 

12.5.2.8. A legalább megyei szintő vagy legalább 3 órát igénybeve-

vı verseny esetén a versenyzınek egy nap hiányzást az isko-

la igazol, ha a tanuló indulását a szaktanár támogatja. Az iga-

zolt nap általában a verseny napja. 

 

13 A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEG İRZÉSÉT SZOL-
GÁLÓ SZABÁLYOK 
 

13.1. A tanév elsı napján az osztályfınökök tájékoztatják a tanulókat azokról a bal-

eset- és tőzvédelmi szabályokról, amelyeket saját és társai testi épségének vé-

delmében kötelesek megtartani. 

13.2. A tanév elsı szaktárgyi óráján a szaktanár ismerteti a szaktantermek használa-

tával kapcsolatos védı-óvóintézkedéseket. Az általános tudnivalókra, veszély-

forrásokra ekkor kell figyelmeztetni a tanulókat, és el kell készíteni az ismertetés 

dokumentációját (13.4. pont). 

13.3. A tanuló kötelessége, hogy 

13.3.1.Bármilyen rendkívüli eseményt észlel, haladéktalanul szóljon a leg-

gyorsabban elérhetı pedagógusnak, iskolai alkalmazottnak. 

13.3.2. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

13.3.3. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védı is-

mereteket. 

13.3.4. Igyekezzen társaival is betartatni az osztályfınökétıl, illetve a ne-

velıitıl hallott, a balesetek megelızését szolgáló szabályokat. 
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13.3.5. Azonnal jelentse a folyosón ügyelı tanárnak, az igazgatóság vala-

melyik tagjának vagy a gazdasági iroda dolgozóinak, ha balesetve-

szélyt észlel. 

13.3.6. Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelıjének – amennyiben 

ezt állapota lehetıvé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsé-

rült. 

13.3.7. Megismerje az iskola kiürítési tervét és részt vegyen annak éven-

kénti gyakorlatában. 

13.3.8. Tőzriadó, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény esetén pon-

tosan tartsa be az iskola felnıtt dolgozóinak utasításait, valamint az 

épület kiürítési tervben szereplı elıírásokat. Az osztályfınök vagy 

szaktanár által ismertetett útvonalon hagyja el az épületet.  

13.4. A kémia, biológia, fizika, számítástechnika, technika, testnevelés tárgyak okta-

tásakor, a kísérletek végzésekor, géphasználat, eszközhasználat esetén a tanár 

minden esetben felhívja a figyelmet a balesetveszély lehetıségére. A szaktan-

termekben csak a szaktanár felügyelete mellett lehet tartózkodni. A technikai, 

demonstrációs és egyéb kísérleti eszközök használata csak az erre hivatott, 

megfelelı szakismerettel rendelkezı és anyagi felelısséggel tartozó, felnıtt 

személy, iskolai dolgozó jelenlétében lehetséges. Tantermek, raktárak és esz-

közöket tartalmazó zárt szekrények kulcsai csak iskolai dolgozónak adhatóak ki. 

13.5. A tanárok szünetekben az ügyeleti beosztás szerint felügyelik a tanulókat. 

13.6. Tanítási idıben történt baleset esetén az értesített személy tájékoztatja az isko-

la tőz- és munkavédelmi felelısét, aki a baleseti jegyzıkönyv elkészítéséért is 

felel. Az iskola igazgatóját minden balesetveszélyes helyzetrıl illetve balesetrıl 

tájékoztatni kell. Az iskolavezetés intézkedı tagja szükség szerint értesíti a 

mentıket, tőzoltókat, rendırséget, az önkormányzatot (az intézkedésre jogosul-

tak utasítása szerint jár el azok megérkezéséig) és az írásos jelentési kötele-

zettségnek is eleget tesz. 

13.7. Tőzveszélyes, tüzet okozó anyagot, sérülést okozó veszélyes tárgyakat az isko-

lába, az iskola által szervezett programokra tanuló nem vihet. 

13.8. Természeti katasztrófa, tőz, robbanással történı fenyegetés (bombariadó) és 

egyéb elıre nem látható, rendkívüli helyzetek esetén az intézményt a tőzriadó 

tervben leírtaknak megfelelıen kell kiüríteni és az abban foglaltak szerint kell az 

intézkedéseket is megtenni.  
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13.9. Rendkívüli idıjárási körülmények esetén (pl. hóvihar, hófúvás) az intézmény 

vezetıje, vagy az iskolavezetés valamelyik tagja tájékozódik az aktuális közle-

kedési helyzetrıl. Indokolt esetben a vidékrıl naponta bejáró diákok számára 

lehetıvé teszi az épület elhagyását és a hazautazást, vagy számukra megszer-

vezi az ideiglenes elhelyezését. A rendkívüli idıjárási helyzet miatt elmaradt ta-

nítási napok, illetve a tanítási órák pótlásáról a tantestület a kialakult helyzet 

pontos megismerése után tantestületi értekezleten dönt. 

13.10. A testnevelési órákra, edzésekre, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön sza-

bályok. A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

Sportfoglalkozásokon az utcai ruházat helyett sportfelszerelést (tornacipı, 

edzıcipı, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítı) kell viselniük. Sport-

foglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, győrőt, nyakláncot, lógó fül-

bevalót balesetveszély miatt. 

13.11. Az épületekben a közlekedési irányokat tábla mutatja.  

13.12. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben 

iskolaorvos és iskolai védını biztosítja. Az iskolaorvos tanévenként meghatáro-

zott napokon és idıpontban rendel. Az iskolaorvos elvégzi, vagy szakorvos 

részvételével biztosítja a tanulók egészségügyi állapotának ellenırzését, szőré-

sét az alábbi területeken: 

13.12.1. évente egy alkalommal fogászati szőrés  

13.12.2. kétévente egy alkalommal belgyógyászati vizsgálat 

13.12.3. szemészet, színlátás vizsgálat, hallásvizsgálat négy illetve öt év 

alatt egyszer 

13.12.4. a tanulók fizikai állapotának mérése évente egyszer 

13.12.5. gyógytestnevelésre, könnyített testnevelésre történı beosztás az 

iskolaorvos döntése alapján a tanulói kérvény benyújtása után fo-

lyamatosan. 

 

13.13. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatot ellátó pedagógus nevét, elérhetıségét 

a tanulók és a szülık megtudhatják az iskola bejárati ajtaján elhelyezett tájékoz-

tató tábláról, illetve a tanulók tájékoztató füzetébıl.  

13.14. A tanulók számára a dohányzás, az alkohol és kábítószerek fogyasztása, áru-

sítása, az iskola területére való bejuttatása tilos. Az alkohollal, dohányzással és 
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kábítószerrel kapcsolatban a Közoktatási Törvényt és a hozzá kapcsolódó mi-

niszteri rendelet elıírásait érvényesítjük. 

13.15. Az iskola épületében dohányozni csak felnıtt, nagykorú személynek és csak a 

kijelölt helyen lehet. A dohányzóhelyeket az iskola igazgatója jelöli ki.  

13.16. Tilos továbbá az iskola területén mindenfajta szerencsejáték őzése és árusítá-

sa. 

13.17. Az udvaron kavicsot, követ dobálni, az épület ablakain át bármilyen tárgyat 

kidobni tilos. 

13.18. A személyi higiéniához, a jó közérzethez hozzátartozik az iskolai mellékhelyi-

ségek helyes használata, tisztaságának megırzése. 

 

14. A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN T ARTÁSÁBAN, 
A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK EL İKÉSZÍTÉSÉBEN 
 

14.1. Az iskola vagyonának védelme, a tanterem leltári tárgyainak megırzése, a ron-

gálók elleni erélyes fellépés minden tanuló kötelessége. Az elkövetett vétsége-

kért minden diák egyénileg és anyagilag felelıs. A kárt okozó tanuló anyagilag 

felelısségre vonható, vagy a helyreállításra kötelezhetı (Ktv 77.§) 

14.2. Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az 

iskola köteles a kárt megtéríteni. A kártérítésre a PTK rendelkezéseit kell alkal-

mazni azzal az eltéréssel, hogy az iskola felelıssége alól csak akkor mentesül, 

ha bizonyítja, hogy a kárt a mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok idézte 

elı. Nem kell megtéríteni a kárt, he azt a károsult elháríthatatlan magatartása 

okozta. (Ktv.77.§ (3)) 

14.3. Az osztályok anyagi és erkölcsi felelısséget vállalnak az osztály-, szaktanter-

mek berendezéséért. (lásd 2.számú melléklet)  

14.4. A folyosói szekrények rendjéért a szekrény használók együttesen felelnek. A 

szekrények rendjét az osztályfınök a téli, tavaszi és nyári szünet elıtt ellenırzi. 

(Bolyai, Kölcsey) 

14.5. A tantermek esztétikussá tétele az osztályok feladata, mellyel minden év szep-

temberében végezniük kell. A termek küllemét tekintve az osztályoknak az osz-

tályfınökkel kell megegyezésre jutniuk. Tilos a törvényben tiltott képek (reklá-

mok, politikai szimbólumok) nyilvános kifüggesztése.  
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14.6. Az iskola által szervezett ünnepélyeken a lányok fehér blúzt és sötét szoknyát 

vagy nadrágot viseljenek, a fiúk sötét nadrágban és fehér ingben (esetleg öl-

tönyben) jelenjenek meg. Az iskola képviseletében résztvevı sportolók az iskola 

által biztosított felszerelésben versenyeznek.  

14.7. Az iskola területén kívüli, de az iskola által szervezett ünnepélyek listáját az 

éves rendezvénynaptár tartalmazza. 

14.8. A rendezvénynaptárban meghatározott rendezvényeken az iskola elıírásai kö-

telezıek. 

14.9. Az iskolai rendezvények elıkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelıs tanulóközösség tagjainak közre kell mő-

ködniük. Az iskolai rendezvényekért felelıs tanulóközösségeket az iskolai mun-

katerv (osztályfınöki munkaközösség-munkaterve) tartalmazza. 

14.10. Az iskolában, tanítási idın kívül, egy egész osztályt, vagy osztálynál tágabb 

kört megmozgató rendezvényt csak akkor lehet megtartani, ha elıtte legalább 

két héttel a szervezık a vezetıvel (igazgató, igazgatóhelyettes) egyeztették a 

résztvevık körét, az igénybe vehetı helyiségeket, technikai eszközöket, össze-

állították a rendért felelıs diákok csoportját, feladatait, és felkérték az ıket segí-

tı tanárokat. Rendbontás esetén ennek okozói, és mindazok, akik nem tették 

meg a szükséges intézkedéseket a rendbontás megakadályozására, felelısség-

re vonhatóak. 

 

15. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
 

15.1. A tanórán kívüli foglalkozások nem kötelezıek, szülıi kérés esetén, a tanév 

során bármikor megszakítható azok látogatása. Amennyiben a foglalkozáson 

résztvevık köre tíz fı alá csökken (kivéve napközi otthon és tanulószoba), az 

iskola igazgatója a foglalkozást megszüntetheti. 

15.2. Napközi otthon, tanulószoba 

 Az iskola a tanulók érdeklıdése szerint napközis és tanulószobai foglalkozáso-

kat szervez. A szülınek ez irányú kérését írásban kell benyújtania az elızı tan-

év végén. A megengedett létszámkeretek között minden igénylınek helyet biz-

tosít az iskola. Túljelentkezés esetén az igazgató mérlegeli a szociális rászorult-

ságot, mindkét szülı teljes állású foglalkoztatottságát, a tanuló képességeit.  
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15.3. Tantárgyi szakkörök 

15.3.1. A megfelelı tehetséggondozás (verseny-elıkészítés) érdekében fi-

gyelembe véve a tanulói igényeket kínálunk tantárgyi szakköröket a 

szakmai munkaközösségek éves munkatervének figyelembevételé-

vel. Szakköri létszám minimum 10 fı.  

15.3.2. A kiemelkedı versenyeredmények elérése érdekében a legtehet-

ségesebb diákjaink számára az igazgató külön engedélye alapján a 

felkészítı tanárok egyéni foglalkozásokat is tarthatnak. 

15.4.  Felzárkóztató foglalkozások 

15.4.1. Szükség esetén a tanulmányaiban lemaradó tanulók számára 

rendszeres korrepetálásokat tartanak a szaktanárok. Ezek pontos 

idıbeosztása a hirdetıhelyeken megtekinthetı, az azon való rész-

vételre a szaktanár kötelezheti a tanulót.  

15.5.  A mővészeti ágakban szervezett iskolai és iskolán kívüli bemutatókon, verse-

nyeken való részvételt kiemelten támogatjuk. 

15.6.  Sporttevékenységek 

15.6.1. A testi-lelki egészség gondozása és a helyes napi idıbeosztás 

megtanulása érdekében is ajánljuk, hogy tanulóink naponta leg-

alább egy óra testedzést végezzenek. Ennek szervezett iskolai kere-

teit a testnevelés tantárgyi órákon kívül a tömegsport foglalkozáso-

kon és a Diáksportkörben folyó munka adhatja. 

15.6.2. Az egészséges életmódra nevelés érdekében a napi testedzés biz-

tosítására tömegsport órákat tartunk igény szerint az alábbi sport-

ágakból: 

15.6.3. kosárlabda, labdarúgás, atlétika, asztalitenisz (telephelyek tárgyi- 

és személyi feltételeinek függvényében) 

15.6.4. Ezek mindegyikébıl évente igény szerint telephelyi és iskolai baj-

nokságot szervezünk. 

15.6.5. Igény szerint minden évben szervezünk téli sítábort, nyári tábort, 

ıszi és tavaszi túrákat, kerékpártúrákat. Ezek a foglalkozási formák 

önköltségesek. Ezen kívül elsısorban alsó tagozatos diákjainknak 

lehetıségük van erdei iskolai programon részt venni. 

15.7. Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a bejegyzett egyházak hit és vallásoktatást 

szervezhetnek, amelyet elızetesen egyeztettek az iskola igazgatójával. Ezek a 
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foglalkozások a tanítási órák után, délutáni idıpontokban szervezhetık. Az 

igazgató egyeztetés alapján gondoskodik ezen foglalkozások helyszínérıl. A 

hit- és vallásoktatáson való részvétel önkéntes. 

15.8. Versenyek, vetélkedık, bemutatók illetve egyéb szabadidıs programok (szín-

ház, mozi látogatás) stb. szervezése az iskola éves munkatervében rögzítettek-

nek megfelelıen kerülnek megszervezésre. 

15.9. A tanulmányi kirándulásokon való részvétel nem kötelezı. Azokat általában az 

osztályfınökök szervezik írásban tájékoztatva a szülıket a várható költségekrıl. 

A szervezett kiránduláson részt nem vevı tanuló az iskolavezetés irányításával 

egyéb iskolai szervezéső programokon vesz ekkor részt. 

 

16. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 
 

Az iskolában tanév közben a következı dicséretek adhatók: 

 

16.1. Szaktárgyi dicséretet az a tanuló kaphat, aki valamelyik tantárgyból kiemelkedı 

teljesítményt nyújtott. 

16.2. Napközis nevelıi dicséretet az a tanuló kaphat, aki szorgalmával, magatartásá-

val és közösségi munkájával huzamosabb ideje példát mutat. 

16.3.  Osztályfınöki dicséretben részesíthetı az a tanuló, aki iskolai szintő eredmé-

nyével vagy kiemelkedı közösségi munkájával az osztály elé példaként állítha-

tó. 

16.4.  Igazgatói dicséretben részesül a tanuló (vagy tanulóközösség), ha  

16.4.1. városi (1-3), megyei, országos szintő teljesítményével vagy kiemel-

kedı közösségi munkájával az iskola tanulói elé példaként állítható. 

16.4.2. három osztályfınöki dicsérettel már rendelkezik. 

16.4.3. három szaktanári dicsérettel már rendelkezik. 

16.4.4. három napközis nevelıi dicsérettel rendelkezik. 

16.5. Nevelıtestületi dicséretet kaphat az a tanuló, aki minden tantárgyból jeles és 

legalább három tárgyból tantárgyi kitőnı minısítést szerzett. Ehhez a dicséret-

hez legalább jó magatartás és példás szorgalomminısítés szükséges. 

16.6. "Nevelıtestületi elismerés sporttevékenységért" elismerésben részesül az a 8. 

évfolyamos tanuló, akit a szaktanár javaslata alapján a nevelıtestület erre al-
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kalmasnak tart, és aki legalább négy éven keresztül folyamatosan kiemelkedı 

sporttevékenységet végez. 

16.7. A jeles tanulmányi eredményt, példás magatartást és kiemelkedı sportteljesít-

ményt (országos, nemzetközi versenyeken) felmutató tanuló felterjeszthetı a 

„Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetésre. 

16.8. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitőnı tanulmányi eredményt 

ért el, díszoklevelet és könyvjutalmat kap. 

16.9. Iskolánk Bolyai-díját, Kölcsey-díját, Kırösi-díját az a 7-8. osztályos tanuló kap-

hatja, aki több éven át tanulmányi, közösségi munkájával és versenyeredmé-

nyeivel öregbítette az iskola hírnevét. Odaítélésérıl a nevelıtestület dönt.  

16.10. Könyvjutalmat (tárgyjutalmat) az osztályfınök javaslata alapján a nevelıtestü-

let adhat. Könyvjutalom (tárgyjutalom) nemcsak tanév végén adható. 

16.11. A 16.1-16.4. pontokban felsorolt dicséretekrıl az osztályfınök vagy az igazga-

tó az ellenırzıben tájékoztatja a szülıt. A 16.5.-16.6. pontokban felsorolt dicsé-

reteket az osztályfınök javaslatára a nevelıtestület adományozza, ezeket a di-

cséreteket a tanév végi bizonyítványba és az anyakönyvbe is be kell írni, a di-

cséretekrıl oklevelet állítunk ki, a dicséreteket az igazgató hirdeti ki a tanévzáró 

ünnepélyen. 16.7. és 16.8. pontokban felsorolt kitüntetéseket a nyolcadik évfo-

lyam ballagásán az igazgató hirdeti ki és adja át. 

 

17. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZ İ INTÉZKEDÉSEK 
 
17.1. A büntetés iskolánkban alkalmazott formái: 

17.1.1. Osztályfınöki, szaktanári, napközis nevelıi szóbeli figyelmeztetés 

kisebb vétségek esetén. Fontos annak a megbeszélése, hogy a vét-

ségek ismétlıdése esetén a büntetés fokozata szigorodik. 

17.1.2. Osztályfınöki, szaktanári, napközis nevelıi írásbeli figyelmeztetés 

ismételt vétség, vagy súlyosabb probléma esetén. 

17.1.3. Osztályfınöki írásbeli figyelmeztetés szülık behívásával. Akkor al-

kalmazzuk, ha úgy látjuk, hogy a következı fokozat már a fegyelmi 

büntetés beindítását is jelentheti. 

17.1.4. Igazgatói szóbeli figyelmeztetés- osztályfınöki javaslatra, szülık 

bevonásával. 

17.1.5. Igazgatói írásbeli figyelmeztetés. 
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17.1.6. Az 17.1.1-17.1.3. büntetési fokozatok esetén a tanuló a házirendi 

pontokat csak néhányszor és nem súlyosan sértette meg (pl. késés, 

hiányzás, nem megfelelı hangnem, tanulmányi kötelezettség, ki-

sebb anyagi rongálás - ami helyrehozható festéssel, súrolással stb.). 

17.1.7. A 17.1.5. pontban jelölt büntetési fokozat súlyos kötelességszegés 

(agresszió, másik tanuló megverése, bántalmazása; egészségre ár-

talmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása; szándékos károko-

zás; az iskola nevelıi és alkalmazottai emberi méltóságának meg-

sértése; ezentúl mindazon cselekmények, melyek a büntetı tör-

vénykönyv alapján bőncselekménynek minısülnek), valamint a 

17.1.2. pontban említett írásbeli figyelmeztetıket három alkalommal 

kapott tanuló esetében. 

17.1.8. Az írásbeli igazgatói büntetés következı fokozata az igazgatói intı.  

17.2.  Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás 

alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthetı.(Közoktatásról 

szóló törvény 76.§.) 

17.3.  A fegyelmi büntetés lehet: 

17.3.1. Megrovás 

17.3.2. szigorú megrovás 

17.3.3. meghatározott kedvezmények csökkentése, illetıleg megvonása 

17.3.4. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba. Másik intézménybe 

csak az igazgatók elızetes megállapodása alapján lehetséges.  

17.4.  A fegyelmi eljárást a Közoktatatásról szóló törvény 76.§-a és a 11/1994. MKM 

rendelet 32.§-a alapján kell lefolytatni. 

17.5.  A büntetések hatása a magatartás minısítésére: 

17.5.1. Külsı intézményekbıl érkezı fegyelmi megkeresés esetén egyéni 

mérlegelés tárgya az illetı tanuló magatartási jegyének a megállapí-

tása. 

17.5.2. A példás minısítéshez a tanulónak nem lehet igazolatlan hiányzá-

sa, és legfeljebb szóbeli osztályfınöki fegyelmeztetése lehet. 

17.5.3. Ha a tanulónak van osztályfınöki írásos figyelmeztetése, magatar-

tásának minısítése legfeljebb jó lehet. 

17.5.4. Ha a tanulónak igazgatói szintő büntetése van, magatartásának 

minısítése legfeljebb változó lehet. 
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17.5.5. Érvényes tantestületi fegyelmi büntetés alapján a magatartás minı-

sítése rossz lehet csak. 

17.6.  A büntetési tételek és az érvényes fegyelmi büntetések érvényességi tartama 

egy tanévre vonatkozik.  

17.7.  Minden alkohollal és kábítószerrel kapcsolatos vétséget a tantestület fegyelmi 

fóruma elé kell vinni. 

17.8. Minden fegyelmezı, büntetı intézkedést be kell jegyezni a naplóba és a tanuló 

tájékoztató füzetébe (17.1.2; 17.1.3; 17.1.5; 17.1.8. és 17.2.). 

 

18. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHO ZATALA AZ 
ISKOLÁBA 
 

18.1. Az iskolába nagy értékő tárgyakat behozni nem ajánlatos. A folyosói szekré-

nyek (Bolyai, Kölcsey) a tanulók felszerelési tárgyainak elhelyezésére szolgál-

nak. Az iskola lehetıséget biztosít a szekrények zárására, lakatok beszerzésé-

rıl minden osztálynak gondoskodni kell. A tanulók felszerelési tárgyaikat a taní-

tási óra után is a szekrényben hagyhatják, de az eltőnt tárgyakért az iskola nem 

vállal felelısséget. 

18.2. A tanulók ha nagy összegeket kénytelenek maguknál tartani, kérhetik az osz-

tályfınök segítségét a pénz biztonságos elhelyezéséhez. Ebben az esetben a 

pénz sorsáért az osztályfınök felelısséget vállal. 

18.3. Mobiltelefon iskolába hozásának esetén a készüléket hangtalan üzemmódba 

kell helyezni és az iskolatáskában kell tartani a tanítási órák idejére. Amennyi-

ben a tanuló a tanítási órán is használja a telefonját, akkor azt köteles átadni a 

nevelınek. Elsı alkalommal a telefont a tanuló a tanítási óra végén visszakapja, 

a további esetekben azonban csak a szülı kaphatja vissza. 

18.4. A tanulók az iskolába kerékpárral csak szülıi engedéllyel (melyet a tanévkez-

déskor az ellenırzıbe bejegyez) járhatnak. A jármőveket az iskola területén 

csak tolni lehet és azt az udvar erre a célra kijelölt területén kell tartani. 

18.5. Görkorcsolyát, gördeszkát, rollert és egyéb a közlekedésben balesetveszélyes 

eszközt az iskola területén nem lehet használni. 
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19. A TANULÓK NAGYOBB CSOPORTJA ÉS NAGYOBB KÖZÖSSÉG E 
 

19.1. A szülıi szervezetnek (közösségnek) a közoktatásról szóló törvény 59.§ (5) 

bekezdésében biztosított jogainak a gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók na-

gyobb csoportját érintı kérdés az, amelyik legalább az egy osztályba járó tanu-

lókat érinti. 

19.2. A diákönkormányzat kötelezı véleményezési joga szempontjából a tanulók na-

gyobb közösségének legalább az egy osztályba járó tanulók minısülnek. 

19.3. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekképviseletét az iskolai di-

ákönkormányzat (DÖK) látja el. Jogköreit a DÖK szervezeti, mőködési szabály-

zata rögzíti. A diákönkormányzatot segítı nevelıt az igazgató bízza meg. Az is-

kola biztosítja a diákönkormányzati ülések számára az arra a célra kijelölt helyi-

séget. 

19.4. Évente diákközgyőlést kell tartani, melyen meghívottként részt vesz az intéz-

mény vezetıje. Az iskolai diákközgyőlésen minden tanulónak joga van részt 

venni. A diákközgyőlésen a diákönkormányzat vezetıje beszámol az elızı di-

ákközgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, a tanulói jogok helyzetérıl és érvé-

nyesülésérıl, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasz-

talatairól. 

 



KERTVÁROSI ÁMK  

BÁNYÁSZ MŐVELİDÉSI OTTHON  

INTÉZMÉNYEGYSÉG 
 

A közm ővelıdési intézményegység (Bányász M ővelıdési Otthon) házirendje 
 

Az intézményegységet hivatalos nyitvatartási idıben minden érdeklıdı láto-

gathatja, az alapvetı viselkedési kultúra szabályainak betartásával igénybe veheti 

szolgáltatásait, berendezéseit és felszereléseit.  

A belépıdíjas rendezvények látogatásának ill. a térítéses szolgáltatások 

igénybevételének elıfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek befizetése.  

Az intézményegység nem közönségforgalmú területein a látogatóknak tilos 

tartózkodni.  

 

Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken és a dohányzásra vonatkozó jog-

szabályok figyelembe vételével szabad! (306/1999.Tv)  

 

Az intézmény büféje alkalomszerően, elsısorban kiemelt rendezvények ese-

tén tart nyitva. Ittas személy az intézmény büféjét és helyiségeit nem látogathatja. 14 

év alatti kiskorúak - felnıtt felügyelet nélkül - este 22.00 óráig tartózkodhatnak az 

intézményben.  

 

Az intézmény elıcsarnokában elhelyezett ital- és egyéb automata berendezé-

sek  

mőködéséért az intézmény nm vállal felelısséget.   A reklamációkat az üzemeltetık 

berendezéseken feltőntetett elérhetıségein lehet megtenni.   

 

Az intézmény helyiségeinek, berendezéseinek és környezetének védelme, felsze-

reléseinek szakszerő és anyagi felelısséggel történı használata, a tisztaság és a 

rend megóvása minden látogatónak kötelessége és érdeke. A foglalkozásokat irányí-

tók  valamint  az intézményi dogozók kötelesek távozáskor az általuk használt helyi-

ségeket bezárni és a kulcsokat az intézmény ügyeletes dolgozójának leadni.  
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A számítógépes szoba szolgáltatásainak igénybe vétele során tilos:  

• minden olyan nemő internetes tartalom megtekintése, amely sértheti bárki 

nemi, vallási, politikai meggyızıdését valamint személyes jogait! 

• a szexuális és erıszakos tartalommal rendelkezı oldalak látogatása!  

• fájlcserélı programok használata valamint torrent tartalmak megosztása!  

 

A mővelıdési otthonban mőködı könyvtár használatának szabályait a Városi 

Könyvtár házirendje tartalmazza.  

 

"ZÁRTKÖRŐ RENDEZVÉNY"-en csak a meghívott, ill. kimondottan a rendez-

vényre érkezett látogatók vehetnek részt.  Ugyanez vonatkozik a meghatározott tag-

sággal rendelkezı klubok, közösségek, tanfolyamok látogatására.  

 

A látogatók személyes tárgyaiért az intézmény nem vállal felelısséget.  

 

Az intézmény munkatársai kötelesek a házirendet a látogatókkal betartatni, sú-

lyos rendbontás esetén a hivatalos szervek eljárását kérni. A házirendet be nem tar-

tók az intézmény elhagyására felszólíthatók, az intézmény látogatásától eltilthatók.  

 

Az intézmény hivatalos nyitvatartási rendjét az intézményegység Szervezeti és 

Mőködési Szabályzat határozza meg.  

 

20. A HÁZIREND MELLÉKLETEI 

I.  Jogorvoslathoz való jog 

II.   Anyagi és erkölcsi felelısségvállalás osztálytermeink berendezéséért 

III.  Az iskolai könyvtár mőködési rendje 

IV.  A számítástechnikai terem használata 

V.  Tornatermi házirend 

VI.  Elıadói szaktanterem 

VII.  Az ügyeletes nevelık feladatai 

VIII.  Viselkedési szabályok, magatartási normák 
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21. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁ LYAI 
 

21.1.  A házirend tervezetét a nevelık, a tanulók és a szülık javaslatainak figyelem-

bevételével az iskola igazgatója készíti el. 

21.2.  A házirend tervezetét megvitatja a diákönkormányzat, majd véleményét eljut-

tatja az iskola igazgatójához. 

21.3.  A házirend tervezetét megvitatják a nevelık, véleményüket eljuttatják az igaz-

gatóhoz. 

21.4.  A házirend tervezetérıl az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék és az isko-

lai szülıi munkaközösség véleményét. 

21.5.  Az iskola igazgatója a fenti vélemények alapján elkészíti a házirend végleges 

tervezetét. 

21.6. Az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértés-

ét a tervezettel kapcsolatban. 

21.7.  A házirendet a nevelıtestület fogadja el nevelıtestületi értekezleten, s a Tata-

bánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése illetve az Oktatási 

Bizottság jóváhagyásával lép hatályba. 

21.8. Az érvényben levı házirend módosítását – bármely nevelı, szülı vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a neve-

lıtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat vagy a szülıi munkaközösség. 

21.9. A házirend módosítását a 21.1-21.6. pontokban leírt módon kell végrehajtani. 

 

22. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

22.1. Ez a házirend az iskola fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba. 

 

Kelt: Tatabánya, 2010. augusztus 27. 

 

P.H. 

igazgató 



MELLÉKLETEK 
 
 



 
I. JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG 
 

A Közoktatási Törvény 11.§. e, g, o pontja értelmében a tanuló (szülıje/gondviselıje) 

kérheti a pontos tájékoztatást a tanuló elımenetelérıl. 

Egyet nem értés esetén Egyet nem értés esetén az iskola igazgatójához fordulhat, 

aki az illetékes munkaközösség-vezetıvel együtt megteszi a szükséges intézkedést. 

Ha a fenti eljárás nem vezet eredményre, a Vhr 22. §-a értelmében a tanuló független 

vizsgabizottság (OKSZI jelöli ki) elıtt adhat számot tudásáról. "(2) a tanuló - kiskorú 

tanuló szülıje aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idı utolsó napját megelızı 30. 

napig. jelentheti be, ha év végi osztályzatának megállapítása céljából független vizs-

gabizottság elıtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy 

milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést 5 napon 

belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek, amelyik a szorgalmi idı utolsó 

hetében szervezi meg a vizsgát. 

A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülı aláírásával - a bizonyítvány átvételét követı 

15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság elıtt tehessen.  

11.§. (1) a tanuló joga különösen, hogy 

A) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást 

indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot;  

 

83.§. 1) a nevelési- oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos 

döntéseit - jogszabályban meghatározott esetben és formában - írásban közli a 

tanulóval, illetve a szülıvel. 

  

2) a tanuló, a szülı az óvoda, az iskola. a kollégium döntése vagy intézkedése, 

illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen- a 

közléstıl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül 

- a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthatnak, kivéve a magatartás, a 

szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és minısítését. Eljárás indítható 

a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minısítése ellen is, ha a minısítés 

nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, 

illetve a minısítéssel összefüggı eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogvi-

szonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik. 
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Ki indíthat ilyen eljárást? 

 

A tanuló és a szülı egyaránt elindíthatja az eljárást. Tehát elindíthatja a tanuló 

önmagában (nem kell hozzá a szülı beleegyezése), a szülı vagy mindketten 

együtt. 

  

3) Az eljárást megindító kérelem, ha 

A.)egyéni érdeksérelemre hivatkozással nyújtják be, felülbírálati kérelem. 

B.) jogszabálysértésre hivatkozással nyújtják be, törvényességi kérelem.  

 

4) a fenntartó képviselıje jár el, és hoz másodfokú döntést 

A.) a törvényességi kérelem;  

B.) valamint a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kére-

lem tekintetében. 

 

5) a felülbírálati kérelmet - a (4) bekezdésben felsorolt felülbírálati kérelmek kivé-

telével - az iskolaszék, illetve a nevelıtestület tagjaiból álló, legalább háromtagú 

bizottság vizsgálja meg.  

 

A vizsgálat eredményeképpen az iskolaszék, illetve a bizottság  

A.) a felülbírálat kérelmet elutasítja; 

B.) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja; 

C.) a hozott döntést megsemmisíti és a döntéshozót új döntés meghozatalára, 

utasítja. 

 

6) a felülbírálati kérelem és a törvényességi kérelem benyújtásával kapcsolatos 

határidı számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárás-

ra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a rendelke-

zéseit kell alkalmazni. 

 

7) a tanuló, a szülı a fenntartónak a törvényességi kérelem, továbbá - a 76.§ (2) 

bekezdésének 

a) - b) pontjában és a 76.§ (5) bekezdésének a) - b) pontjában meghatározott fe-

gyelmi ügyek 
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b) kivételével - a felülbírálati kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felül-

vizsgálatát kérheti, a közléstıl számított harminc napon belül, jogszabálysértésre 

és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre hivatkozással.  

 

8) a nevelési - oktatási intézmény döntése jogerıs, ha a (2) bekezdésben megha-

tározott határidın belül nem nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az el-

járást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú döntés a közlés-

sel válik jogerıssé. A közlésben az államigazgatási eljárás általános szabályairól 

szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerıs döntés végrehajtható, ki-

véve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú döntés azonnali végrehaj-

tását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési oktatási intézménybe járó töb-

bi tanuló nyomós érdeke indokolja.  
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II. ANYAGI ÉS ERKÖLCSI FELEL İSSÉGVÁLLALÁS OSZTÁLYTERMEINK BE-
RENDEZÉSÉÉRT 
 

 

A tantermek ellenırzése (Bolyai telephelyen)  

 

• hetente, elıre nem meghatározott napon és idıpontban,  

• az osztályok diákönkormányzati képviselıibıl választott két alsós, két 

felsıs tanuló, 

• az iskolai védını, 

• egy alsós és egy felsı tagozaton tanító pedagógus közremőködésével 

történik. 

 

Az ellenırzés eredménye, következményei 

 

1. A feltárt hibák egy részét a tanulóknak kötelezı kijavítani, vagy az okozott kár 

értékét megtéríteni. 

 
Javítható hibák Megtérítend ı károk 

Hiányzó csavarok Kitört ablakok 
Rossz székek Táblák, padok karcolása, vésése 
Lógó, leszakadt függönyök Összetört armatúrák 
Lemosható firkálások (fal, szék, 
pad) 

Le nem takarítható firkálások 

Ápolatlan virágok Falak le nem takarítható össze-
kenése 

Rendetlen dekoráció  
Letakarítható falfelület  
Vakolathullás az ajtónál  

 

2. Az iskola által javított hibák: 

• Világítás 

• Elromlott zárak 

• Ajtók, szekrények 

• Táblák, krétatartók 

• Víz, főtés 
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3. A tanuló által okozott hibát, kárt meg kell javítania, vagy megtérítenie, vagy 

hasznos munkát vállalnia helyette. 

4. Amennyiben nem derül ki, hogy ki okozta a kárt, az osztály felelıs érte. 

5. Ha az osztályteremben más osztály okozott hibát, vagy kárt és önként, vagy a 

tanulók felszólításra nem javítják, vagy térítik meg, a DÖK-vezetıknek kell je-

lezni. 

6. A termek ellenırzésének eredményérıl a faliújságon lehet tájékozódni. 

7. Dicséretek, elmarasztalások az iskolarádión keresztül és/vagy az iskolagyőlé-

sen hangzanak el. 
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III. AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR M ŐKÖDÉSI RENDJE 

 

1. Általános tudnivalók  

1. Az iskolai könyvtár nem nyilvános, ezért csak az iskola tanulói és saját közal-

kalmazott dolgozói használhatják. 

2. A beiratkozás és a könyvtári alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan.  

3. A könyvtár a tanév szorgalmi idıszakában tanítási napokon látogatható a nyit-

vatartási idıben. 

4. A tanévre érvényes nyitvatartási idıt a könyvtáros külön tájékoztató feliratokon 

hozza nyilvánosságra.  

5. A könyvtár használata során is a kulturált viselkedés általánosan szokásos 

normáit kell követni. 

6. Ezen túlmenıen be kell tartani az alábbi viselkedési szabályokat:  

• Csoportban érkezı tanulók kabátjukat, táskájukat nem hozhatják be a 

könyvtárba.  

• A könyvtárba élelmet bevinni és ott étkezni tilos. 

• A hangos beszédet kerülni kell, hogy az olvasó-jegyzetelı, ill. kutatást 

végzı személyek tevékenységüket zavartalanul végezhessék. 

 

2. A használat módjai 

• A könyvtárt látogatni és használni kizárólag a nyitvatartási idıben lehet.  

• A könyvtár ekkor nyújtja alábbi szolgáltatásait: 

 

Helybenhasználat:  

• A könyvtárostanár segítséget ad az információk közötti eligazodásban.  

• Csak helyben használható dokumentumok: a kézikönyvek, a segédkönyvek, a 

folyóiratok, továbbá az audiovizuális és egyéb információhordozók.  
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Kölcsönzés:  

• A könyvtárból bármely dokumentumot kivinni csak a könyvtáros tanár tudtával, 

a személyi kölcsönzési nyilvántartásban történt rögzítés után szabad.  

• Az átvételt a kölcsönvevı aláírásával hitelesíti. 

• A tanulóknál a tankönyveken kívül, a kölcsönzött dokumentumok száma egyi-

dejőleg öt darab lehet, négy hét idıtartamra. 

• Ötnél több dokumentum és/vagy ennél hosszabb idıre történı, illetve a hely-

ben használható információ hordozók kölcsönzését a könyvtáros tanár indo-

kolt esetben engedélyezheti. 

• A kölcsönzési idı lejártakor a kölcsönzı köteles a dokumentumokat a könyv-

tárba visszavinni. 

• Az adott tanév utolsó tanítási napjáig a tanulóknak minden kikölcsönzött do-

kumentumot vissza kell szolgáltatniuk a könyvtár számára. 

• Letéti állományt (az iskola épületében könyvtáron kívüli elhelyezésre és hasz-

nálatra) kizárólag tanár vehet át, de azt nem kölcsönözheti másoknak. A leté-

tet vagyonvédelmi szempontból biztonságos helyen és anyagi felelısséggel 

kell kezelnie. 

 

Csoportos használat:  

• A könyvtár jelenlegi tárgyi-technikai adottságai miatt a könyvtárban egész osz-

tály egyidejőleg nem foglalkoztatható.  

• Csoport (fél osztály) részére a tanév elején összeállított és elfogadott - a 

könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint - könyvtárhasználat-

ra épülı szakórák tarthatók.  

• A NAT szerinti könyvtári informatika tantárgy óráit a nyitvatartási idıben tartja 

meg a könyvtáros tanár, tehát ezen tanítási órák idején a fentebbi szolgáltatá-

sok szünetelnek. Ezekre az órákra a szokásos tanórai rend érvényes. 

• A könyvtár más órarendszerő tanítás és/vagy értekezlet számára nem vehetı 

igénybe, mert az akadályozza a könyvtár mőködését. 
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3. Kártérítés, felel ısség, biztonsági el ıírások 

• A kölcsönzı tanuló (a letétet kezelı és kölcsönzı tanár is) anyagilag felel a 

dokumentumok megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.  

• Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogásta-

lan, azonos példánnyal pótolni. Ennek hiányában a dokumentum mindenkori 

beszerzési értékét kell megtéríteni és az összeget az iskola pénztárába kell 

befizetni. 

• A könyvtár biztonsági zárának (bejárati ajtó) kulcsa a könyvtáros tanárnál és 

az iskola portáján helyezendı el. A kulcs csak indokolt esetben (elemi csapás, 

elháríthatatlan akadály, betegség) esetén adható ki az iskola igazgatójának. 

•  A könyvtár tisztaságára ügyelni kell.  

• Az esetleges apró karbantartási munkákat lehetıleg a napi nyitva tartás elején 

vagy végén kell elvégezni. 

•  A könyvtárban étkezni, dohányozni, és nyílt lángot használni tilos!  

• A könyvtár a tanulás és az ismeretszerzés szellemi mőhelye, ezért fegyelme-

zett magatartást kérünk mindenkitıl. 

 

4. Könyvtári tartozás rendezése tanulói jogviszony megszőnése esetén 

• A tanulói jogviszony és a dolgozói munkaviszony megszüntetése csak a fenn-

álló könyvtári tartozás rendezése és a könyvtáros tanár errıl adott igazolása 

után történhet.  

• Ha a könyvtárral szembeni tartozás fennállásakor a jogviszony (munkavi-

szony) a könyvtáros tanár tudta nélkül szőnik meg, akkor a kiléptetést végzı 

személyt (tanuló esetében értelemszerően az osztályfınököt) terheli az anyagi 

felelısség. 
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IV. A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEREM HASZNÁLATA 

Az iskola Házirendjében meghatározott szabályokon túl a számítástechnika tante-

remben a számítástechnikai eszközök használatakor a következı rendszabályokat 

kell betartani:  

• A számítógépeket csak szaktanár engedélyével és felügyeletével lehet hasz-

nálni. 

• A hálózat és az Internet használatakor a Netikett betartása mindenki számára 

kötelezı. 

A számítógépes rendszer épségének megırzése és a számítástechnika zavartalan 

oktatása érdekében tilos:  

• a számítógéptermekben ételt vagy italt fogyasztani,  

• egymásra és a gépekre veszélyes módon közlekedni,  

• a számítógépeket és a hozzá csatlakozó eszközöket elmozdítani, emelgetni, 

forgatni,  

• a csatlakozásokat megbontani, a kábelek kötéseit megváltoztatni, a gépeket 

szétszedni, 

• a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani,  

• a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program mőködési paramé-

tereit, jellemzıit megváltoztatni, 

• a számítógépeken található programokat letörölni, módosítani vagy elvinni 

• a számítógépekre programokat másolni,  

• a gépteremben a rendszergazda által nem telepített programokat használni,  

• a számítógépre az Internetrıl a rendszergazda engedélye nélkül programot, 

állományt letölteni, 

• mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül ada-

tokhoz hozzáférni,  

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

A tevékenység (tanítás) megkezdésekor és befejeztével ellenırizni kell a berendezé-

si tárgyakat, a felügyelı tanár nevét rögzíteni kell a teremnaplóban. Bármilyen meg-

hibásodás vagy rendellenes mőködés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt, 

vagy a rendszergazdát. 
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V. TORNATERMI HÁZIREND 

• A tornaterem csak az órarendi, a tömegsport és a DSK-foglalkozások alkal-

mával használható, kizárólag testnevelést tanító pedagógus felügyeletével. 

• A testnevelésórákon használatos sportöltözékben lehet igénybe venni. 

• A sportpályát a tanulók a tanítási órán kívül az udvari szünetben, tanítás után 

az iskola nyitvatartásáig használhatják. 

• A terem reggeli nyitásáért és esti zárásáért a gondnok felel.  

• A tanulók utcai ruházatát, felszereléseit a tornatermi foglalkozás ideje alatt be-

zárt öltözıben tárolják. Az öltözık kulcsát a foglalkozásvezetı ırzi. 

• Értékesebb holmijukat megırzésre a foglalkozásvezetınek átadják, aki azt a 

szertárban elzárja. 

 

VI. ELİADÓI SZAKTANTEREM 
 

• Az elıadóiban diák csak tanórán, ill. szervezett foglalkozáson tartózkodhat. 

A szünetben a hetesek gondoskodnak arról, hogy a teremben rend, tisztaság, 

friss levegı, tiszta tábla várja az osztályt. 

• A terem berendezési tárgyaiért, felszereléséért minden tanuló egyénileg felel.  

• A rongálásokat (pl. padfirka) okozta károk anyagi megtérítése a diákokat érin-

ti. 

• A vízcsapok megnyitása, és az adott kísérlet megkezdése csak a tanár utasí-

tására engedélyezett. 

• Minden tanuló köteles a szaktanárral megbeszélt ülésrendet betartani.  

• Az ülésrenden változtatni csak tanári engedéllyel lehet. 

• A padokra csak a tanórai felszerelés kerülhet. 

• A teremben enni, inni, ott élelmet tárolni tilos. 

• Amennyiben az adott órához szükséges a szertárosok jelenléte és segítsége, 

ez is csak tanári engedéllyel történhet. 

• A szakórákon megbeszélt balesetvédelmi rendszabályok betartása mindenki 

számára kötelezı. 
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VII. AZ ÜGYELETES NEVELİK FELADATAI 

Udvaron:  

• Gyülekezéskor, szünetekben felelnek a fegyelmezett magatartásért.  

• Sorakoztatnak és irányítják a felvonulást. 

Folyosón: 

• 7.30 – 8.00 óráig a hetesekkel együtt biztosítják az osztálytermekben a fe-

gyelmezett, csendes munkakezdést. 

Szünetekben  

• Az ügyeletes tanulókkal együtt ügyelnek a lépcsıknél a felvonulás rendjére.  

• Segítik a teremcserét. 

• Biztosítják, hogy csak a hetesek tartózkodjanak a termekben.  

• Ellenırzik a szellıztetést.  

• Felelnek a folyosók rendjéért és tisztaságáért. 
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VIII. VISELKEDÉSI SZABÁLYOK, MAGATARTÁSI NORMÁK 

1. Az erkölcsi és esztétikai nevelési szempontokat szolgáló viselkedési, magatar-

tási szabályok nem a tanulói jogviszonyból következnek, jogi eszközökkel nem 

kényszeríthetık. 

2. Mit kérünk diákjainktól? „Tudni illik – mit illik” 

• Tanítási órán nem illik közbekiabálnod, vagy a helyedrıl elmenned. 

• Ha mondanivalód van, kézfeltartással jelezd! 

• Csoportmunka során halkan beszélgess társaiddal! 

• Önálló munka során beszéd nélkül oldd meg feladatod! 

• Válaszadásnál, kérdezésnél nem kell felállnod. 

• Ügyelj a tisztaságra és a rendre! 

• Ne dobáld szét a papírt, ne piszkold össze a falat! 

• A mosdót magad után tisztán hagyd ott! 

• Vigyázz a bútorok épségére! 

• A durvaság, a testi erıvel való visszaélés súlyos neveletlenség. Sérelmeid 

próbáld megbeszélni társaiddal! 

• Játssz úgy, hogy ne zavard a többieket! 

Bemutatkozás 

• Mindig teljes nevedet mondd! 

• Ha valakivel kapcsolatba akarsz kerülni, illik megszólítanod. 

• A felnıtteket magázni illik. 

Beszélgetés, véleménynyilvánítás 

• Mondanivalódat pontosan, érthetıen illik közölnöd. 

• Beszélgetés közben tekints beszélgetıtársadra! 

• Hallgasd végig társadat! 

• Káromkodás és trágár, durva szavak használata bántó, kerülendı. 
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Megjelenés 

• Mindig az alkalomnak megfelelı ruhát vegyél magadra! 

• Kerüld a kirívó, magamutogató  ruhák viselését. Törekedj a szolid ízlésre! 

Étkezés 

• Az asztalhoz tisztán és rendesen ülj le! 

• Csendesen, szépen egyél! 

• Az evıeszközök használatát az ételhez igazítsd! 

Közlekedés 

• A gyalogos közlekedés és a KRESZ szabályait nemcsak illik, kötelezı is 

betartanod. 

• Az utcán közlekedj úgy, hogy ne akadályozd a többi embert! 

• Ne egyél és ne mutogass az utcán! 

• Jármőveken fel- és leszállásnál legyél udvarias! 

• Ne tolakodj, ne lökdösıdj! 

• Segíts az idısebbeknek, kisgyerekkel utazóknak! 

• A jármőveken ne szemetelj! 

 


