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I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezé-

sek  

 

1. A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma.  A benne megfogalmazott szabá-
lyok megteremtik az iskolai együttműködés alapjait, biztosítják mindenki számára a 
nyugodt oktató-nevelő munka, az eredményes tanulás, a jó iskolai légkör feltételeit.  
A házirend állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásá-
nak módját, továbbá – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a kötelezett-
ségek végrehajtásának módját, valamint az intézmény által elvárt viselkedés szabá-
lyait.   

2. Hatálya – a benne foglalt különbségekkel – kiterjed valamennyi tagozatunkon és te-
lephelyeinken iskolánk pedagógusaira, nem pedagógus dolgozóira, diákjaira, a szü-
lőkre (gondviselőkre) és minden olyan személyre, aki az épületeket használja; kötele-
ző betartani az iskola épületeiben, udvarain, továbbá az iskola épületein kívül tartott 
iskolai, illetve iskolához kötődő, diákcsoportot érintő rendezvényeken. Az iskolai élet, 
s ezen belül a házirend, kereteit a következő jogszabályok szabják meg:   

 Magyarország Alaptörvénye,   
 a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. évi törvény (Kt.),   
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Net.) rendelkezései,   
 a Kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről 
szóló törvény végrehajtásáról,   
 az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-
használatáról,   
 a Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzata   

3. A házirend felülvizsgálatára a jogszabályi előírások változása esetén, továbbá akkor 
kell sort keríteni, ha azt az intézmény nevelőtestülete, alkalmazotti testülete, diákön-
kormányzata, szülői szervezete, vezetője vagy fenntartója javasolja.  

 
 
 

II. Általános szabályok  
 

4. A tanulói jogviszony a szülő (gondviselő), a tanuló és az intézmény között az iskolánkba 
történő beiratkozáskor jön létre.  Ezen jogviszony fennállásának, megszűnésének és fel-
bontásának feltételeit a vonatkozó jogszabályok mellett a Házirendben foglalt feltételek 
szabályozzák.   

5. A tanuló gondviselője a jogviszony létrejöttével kifejezi igényét az iskolánk által képviselt 
nevelésre és oktatásra. Az iskola vállalja, hogy a hatályos oktatási-nevelési jogszabályok-
nak megfelelő nevelést és oktatást nyújt.   

6. A tanulók joga, hogy világnézete szerint Etika vagy Hit és erkölcstan oktatásban részesül-
jön.  

7. Iskolánk pedagógusainak és alkalmazottainak kötelessége, hogy példát mutassanak, a 
tanulókat szellemi és intellektuális céljaik elérésében segítsék, biztosítsák számukra az 
egészséges életmód gyakorlását, vigyázzanak a tanulók testi épségére és biztonságára.  

8. Az iskolának, a pedagógusoknak és más alkalmazottaknak kötelessége, hogy a tanulókat 
erkölcsi tisztaságuk megőrzésében segítsék, abban az esetben is, ha ezeket más tanulók 
veszélyeztetik.  

9. Minden tanulónak joga és egyben kötelessége képességeihez mérten legjobban tanulni. 



  

10. Az iskolában, tanárai, tanítói segítségét igénybe venni, az iskola infrastruktúráját ren-
deltetésszerűen, a Házirendben szabályozott keretek és feltételek között használni. E 
jogok és kötelességek gyakorlásában másokat nem korlátozhat. Nem veszélyeztetheti 
saját, társai és nevelői egészségét, testi épségét, illetve nem hátráltathatja a tanulási 
feltételek megteremtését és fenntartását.  

 
 
 

III. Iskolai, tanulói munkarend  

A magatartás és viselkedés általános szabályai  

 

11. Iskolánk a tanulók számára a tanulás, ismeretgyűjtés, a hatékony önálló élethez hozzáse-
gítő elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésének színhelye.  Olyan környezet, amely 
segíti a szellemi, erkölcsi fejlődést, kiteljesedést. Ennek érdekében mindenkinek töre-
kednie kell a tiszteletteljes – szellemi, erkölcsi és tanulmányi előrehaladásra ösztönző - 
légkör kialakítására.   

12. A tanuló az iskolában korrekt baráti és munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a tiszta 
és egyenes beszéd mind diáktársai, mind tanárai, tanítói részéről. Az illetlen, trágár, dur-
va beszéd és megnyilvánulás a társas kapcsolatokban mind a tanulók, mind a pedagógu-
sok és alkalmazottak, valamint az iskolát felkereső más személyek részéről is megenged-
hetetlen.  

13. A tanulók egymással, valamint az iskola tanáraival és technikai alkalmazottaival való kap-
csolatukban a tisztelet és méltánylás alapján nyilvánulnak meg, udvariasan viselkednek a 
tanórákon és azon kívül is; a köszöntésben, megszólításban is.  Ugyanezt teszik az iskola 
pedagógusai és alkalmazottai is.    Mindannyian törekednek arra, hogy a tiszteletadásban 
egymást megelőzőek legyenek.  

14. A tanulók és a pedagógusok, illetve az alkalmazottak ruházatának, megjelenésének a 
tisztességes öltözködés szabályainak (pl. legalább rövid ujjú póló, térdközépig érő szok-
nya vagy nadrág, utcai cipő vagy szandál) kell megfelelni. Ügyelni kell arra, hogy az öltöz-
ködés senkit se zavarjon meg. Ellenkező esetben a tanuló kötelezhető öltözéke korrek-
ciójára. Amennyiben ez az iskolában nem oldható meg, a tanuló a szülő értesítésével 
egyidejűleg az iskolából hazaküldhető. Az extrém öltözék, divatékszerek, tetoválás, ki-
egészítők, kirívó smink és frizura viselete az iskolában nem megengedett.   Az iskolai ün-
nepélyeken az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben kell megjelenni az iskola tanulóinak és 
pedagógusainak.  (Az iskola tanulóinak esetében: legalább sötét cipő, sötét alj vagy hosz-
szú szövetnadrág, fehér ing vagy blúz)  

15. A tanítási órán a pedagógusoknak és a diákoknak kölcsönösen biztosítaniuk kell a ta-
nulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó légkört. A pedagógusokat és a ta-
nulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli esetben az igazgató vagy az 
igazgató-helyettesek kivételt tehetnek.    

A magatartás és viselkedés részletes szabályai  

 
16. Az első tanítási óra 8 órakor kezdődik. Erre az időpontra a diák bent ül a tanteremben, és 

felkészülve várja a tanóra kezdetét. Az iskolába érkezés időpontja a diákoknak és a peda-
gógusoknak 7:45, illetve az első tanítási óra előtt a diákoknak és a pedagógusoknak lega-
lább 5 perccel az osztályban kell tartózkodniuk.  

17. Az iskola reggel 7 óra 00 perctől 17 óráig tart nyitva. Ez idő alatt a tanulók csak tanári fe-
lügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén.  

18. Amikor a tanuló napi iskolai feladatai befejeződnek, és nincs több szervezett iskolai el-



  

foglaltsága, az iskola területét el kell hagynia, vagy a kijelölt tantermek egyikében kell vá-
rakoznia.  A foglalkozások befejezése és 17 óra között tanuló csak az ügyeletes tanár fe-
lügyelete alatt tartózkodhat az iskolában.   

19. A tanítás befejezése előtt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére hagyhatja el az iskola 
épületét, erre és rendkívüli esetben az osztályfőnök vagy a csoportvezetők adhatnak en-
gedélyt.  

20. A tanuló az iskola épületéből csak az engedély birtokában távozhat. Az engedélyt kérés 
nélkül be kell mutatni távozáskor az iskola portáján.   

Az iskola által szervezett a pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartás  

 
21. Jelen Házirendben foglalt általános és részletes magatartási szabályokat az iskola által 

szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli programo-
kon és rendezvényeken is be kell tartani.  

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek; a főétkezésre biztosított hosz-

szabb szünet időtartama; a csengetés rendje, a tanulói foglalkozások rendje 

  
22. Egy tanítási óra becsengetéstől kicsengetésig tart az alábbi csengetési rend szerint:  

1. óra: 8.00 - 8.45  
2. óra: 9.00 - 9.45 
3. óra: 10.00 - 10.45 
4. óra: 10.55 - 11.40 
5. óra: 11.50 - 12.35 
6. óra: 12.40 - 13.25 
7. óra: 14.05 - 14.50 
8. óra: 15.15 - 16.00 
Az egész napos iskolai osztályokban és a napköziben az ebédeltetés nem számít foglalko-
zásnak. Az ebédeltetésre szánt idő alap esetben a 6. és a 7. óra közötti idő. Ez az egész 
napos iskolai osztályoknál változhat, ők ezt az időt hamarabb is kivehetik, melynek idő-
pontját az éves munkatervben rögzítjük. 

23. Az első tanóra kezdetét megelőzően jelzőcsengő (szignál) szól.  A jelzőcsengetésre a 
diákok elfoglalják helyeiket, a pedagógusok pedig haladéktalanul bemennek az osztá-
lyokba.  

24. A foglalkozások közötti szünetek a kicsengetések és a becsengetések közötti időszakok.   
25. A tanórák és foglalkozások közötti szünetek a regenerálódást és a következő órára való 

felkészülést biztosítják.  E cél érdekében a tanórák pontos befejezését a tanárok biztosít-
ják. A tanítási órák, foglalkozások és a szünet idejét az iskola tanulóinak és pedagógusai-
nak tiszteletben kell tartaniuk.  A tanulóknak és az iskola pedagógusainak, illetve alkal-
mazottainak törekedniük kell a csengetési rend betartására.   

26. A diákok az óraközi szünetekben is törekednek a fegyelmezett, kulturált viselkedésre.  
27. A lépcsőn és a folyosókon úgy közlekednek, hogy nem veszélyeztetik saját és társaik testi 

épségét: így tilos a rohangászás, lökdösődés és bármilyen szertelen viselkedés.  
28. A főétkezésre az általános iskolai tanulóknak az órarendjükben meghatározottak szerint 

a az ötödik, a hatodik, a hetedik vagy a nyolcadik tanóra áll a rendelkezésükre. Az ebéd-
letetés a Szentmiklós Fogadóban történik. A menzások közül csak az érvényes ebédjegy-
gyel rendelkező tanuló veheti igénybe az étkeztetést. 

29. A tanulók csoportosan, a felügyeletüket ellátó pedagógus vagy pedagógiai asszisz-
tens irányítását, utasításait betartva vesznek részt a főétkezésen.  

30. Az éttermekben 14:45-ig be kell fejezni az étkezést.  



  

 

Taneszközök, tárgyak, hirdetmények  

 
31. A tanuló köteles a tanuláshoz szükséges taneszközöket magánál tartani.   
32. Az iskolába behozott, a tanításhoz szükséges eszközökön kívüli személyes tárgyakért, 

pénzért az iskola nem vállal felelősséget.  
33. Az iskolába mások és saját testi épségét, egészségét veszélyeztető (például ütő-, szúró-, 

vágó-, robbanóeszközöket, alkoholtartalmú italokat, dohánytermékeket, kábítószert), 
eszközöket, egyéb dolgokat behozni tilos.  

34. Az iskolában plakátokat, hirdetményeket csak az intézményvezető és az igazgatóhelyet-
tesek előzetes engedélyével lehet elhelyezni.  A plakátok, hirdetmények elhelyezésére az 
iskola hirdetőtáblái szolgálnak, egyéb felületen nem lehet hirdetményt, plakátot elhe-
lyezni.  

Internet, elektronikus és audiovizuális eszközök, számítógép és mobiltele-

fon használata  
35. Az iskolában az internet a tanulmányi munkát segítő információforrás. A tanuló az isko-

lában csak a tanár által engedélyezett weboldalakat látogathatja, amennyiben ettől eltér 
– tehát engedély nélkül más weboldalakat használ, játszik, programokat telepít, illetékte-
lenül más egyéni felhasználói nevét és jelszavát használja, a gépet tönkreteszi stb. – ki-
zárja magát az internet használat lehetőségéből.   

36. A tanuló a saját hálózati háttértárolói területén csak a tanuláshoz illetve munkához szük-
séges állományait tárolhatja, játékprogramokat, egyéb anyagokat nem.  A hálózati hát-
tértárolókat a szaktanár és a rendszergazda ellenőrzi.  

37. A tanulónak mobiltelefonját és bármilyen más számítástechnikai és audiovizuális eszkö-
zét, adathordozóját a tanórák, foglalkozások ideje alatt ki kell kapcsolnia, és a tanóra 
alatt a teremben elhelyezett tárolóban kell elhelyeznie.  Ezeket az eszközöket az iskolá-
ban elővenni és használni nem szabad. Ez alól csak az alábbi két pontban foglalt esetek 
jelenthetnek kivételt.  

38. A tanuló kérésére rendkívül indokolt esetben a pedagógusok esetileg engedélyezhetik a 
mobiltelefon használatát.  Ez a használat csak a szülővel (gondviselővel) való kapcsolat-
tartásra korlátozódhat. A használat az engedélyező pedagógus jelenlétében történhet, az 
engedélyezett használat után a készüléket az előző pontban foglaltak szerint, el kell ten-
ni.   

39. Elektronikus és audiovizuális eszközöket, digitális adathordozókat, kivételes esetben elő-
zetes intézményvezetői, igazgató-helyettesi engedéllyel tanulmányi célú tanórai jegyzet 
készítésére használhatnak a diákok a tanórákon, foglalkozásokon. Az eszközöket ekkor is 
csak offline üzemmódban lehet használni. Az eszközöket csak az engedélyben megjelölt 
foglalkozásokon és célra lehet használni.  Egyéb időpontokban és a foglalkozások közötti 
szünetekben ezekre az eszközökre is a 38. pont rendelkezései érvényesek.  Az engedély-
től való eltérés esetén az engedélyt vissza kell vonni.  

40. Mobiltelefon vagy más elektronikus, audiovizuális eszköz engedély nélküli használata, 
vagy az iskolában való elővétele esetén az eszközt a pedagógus felszólítására a tanulónak 
az iskolai értéktárolóban (tanári szoba elzárt szekrénye) kell elhelyeznie aznapi iskolában 
tartózkodása idejére.  Többszöri engedély nélküli mobil vagy más elektronikus eszköz 
használata esetén a pedagógus kikötheti, hogy a tanuló által az iskolai értéktárolóban el-
helyezett eszközt csak a szülő veheti fel. Erről a szülőt a tanuló tájékoztatásával egyidejű-
leg értesíteni kell.  

41. Az elektronikus eszközöket az iskola pedagógusai és alkalmazottai csak munkavégzésük-
höz, az ahhoz indokolt módon és mértékben használhatják. Mobiltelefon használata a 
pedagógusok és az alkalmazottak számára munkaidőben elsősorban munkahelyi célra, a 



  

tanárikban és az iskola ügyviteli helyiségeiben engedélyezett.  
42. Az iskolába látogatóknak a mobiltelefonjaikat és elektronikus eszközeiket ki kell kapcsol-

niuk és el kell tenniük.  
 

A hetesek kötelezettségei  

 
43. A hetes az osztályok működését biztosító gyakorlati teendőket végez.   
44. A hetesek megbízatása egy hétre szól.  
45. A hetes a táblát tisztán tartja, gondoskodik táblatörlőről, krétáról, és a tanórák közti szü-

netekben biztosítja a tantermek szellőztetését.  
46. A tanár belépése után a hetes jelenti, hogy ki hiányzik.  Figyelemmel kíséri a hiányzások 

napközbeni módosulását, erről az órát tartó tanárt mindenkor pontosan tájékoztatja.  
47. Ha a pedagógus becsengetés után öt percen belül nem jelenik meg, a hetes ezt jelenti a 

tanáriban tartózkodó, helyettesítésért felelős pedagógusnak vagy annak hiányában az 
igazgatóhelyettesnek.  

48. Hetesek feladatait az osztályok tagjai egymás között megegyezve látják el.   
49. A Hetesi rendszer működtetése az osztályfőnök feladata.   

Logopédiai, egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások rendje  

 
50. A tanév első két hetében logopédiai, illetve tanulási nehézségek feltérképezésével kap-

csolatos felmérések zajlanak.  Minden más jellegű vizsgálat elvégzésének, és a későbbi 
fejlesztésnek a feltétele a szülő írásbeli beleegyezése. Az iskola a fejlesztéseket a jogsza-
bályi kötelezettségeknek megfelelően végzi.  

51. A fejlesztő foglalkozásokra is a tanítási órákra vonatkozó rendelkezések érvényesek.  

Az egészségügyi ellátás rendje  

 
52. Az egészségügyi ellátás rendje az iskolában az orvosi szoba ajtaján, továbbá az iskola 

honlapján megtekinthető. Baleset vagy bármely rosszullét esetén a felügyelő tanárt kell 
értesíteni, aki tájékozatja a titkárságot.   

 
  

IV. Az ismeretek ellenőrzése és a tanulmányi előmenetel megítélése 

  

53. A diákok folyamatos tanulását, felkészültségét, tudását, annak fejlődését a szaktanár 
rendszeres méréssel ellenőrzi.  A mérés lehet szóbeli felelet, írásbeli felelet, dolgozat, 
házi dolgozat, illetve témazáró dolgozat.  

54. Az írásbeli felelet  az előző órán tanultak elsajátításának mérésére irányul.   
55. A dolgozat több órára feladott egység írásbeli mérése.   
56. A témazáró dolgozat a téma egészének elsajátítását mérő írásbeli mérés.   
57. Egy tanítási napon egy tanulóval csak egy témazáró dolgozat íratható. Témazáró dolgozat 

mellett aznap még egy, de témazáró nélkül legfeljebb három dolgozat íratható. A téma-
záró dolgozatot legalább egy héttel előre, a dolgozatot legalább az előző szakórán be kell 
jelenteni.   

58. A dolgozatot, írásbeli feleletet a szaktanár legkésőbb 10 nappal a megíratás után kijavít-
va kiosztja a diákoknak.  A tanár betegsége vagy hivatalos elfoglaltsága esetén a dolgoza-
tok kiosztása a tanár visszatérése után egy héttel történik. 



  

59. A mulasztott témazáró dolgozatokat kötelező pótolni a tanárral egyeztetett időpontban.  
 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanul-

mányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és 

határideje  

60. A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 
különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott teljesítménye (a további-
akban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) alapján kell megállapítani.   

61. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-
sához, ha  
- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,  
- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,  
- amennyiben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet.  
62. Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesí-

tésére vonatkozik.  
63. Különbözeti vizsgát kell a tanulónak tennie,   

- az iskolába való átvételekor a tanulmányi követelmények teljesítése miatt, vagy  
- ha az az iskola különböző tantervű osztályai vagy tanulócsoportjai közötti osztály 

vagy csoportváltás miatt szükséges. A különbözeti vizsga előírását a tanuló átvé-
teléről, vagy osztály illetve csoportba sorolásának megváltoztatásáról szóló dön-
téssel egyidejűleg közli az iskola.  

64. Javítóvizsgát tehet a tanuló (vizsgázó), ha  
- a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,  
- az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  
65. Osztályozó vizsgára az intézményben három időszakban kerül sor: január, június és au-

gusztus hónapokban. Az egyes időszakokon belül az osztályozó vizsgák konkrét időpont-
ját az iskola éves munkaterve határozza meg.   

66. Különbözeti vizsgákat az osztályozó vizsgák számára meghatározott időszakokban 
szervez az iskola.  Javítóvizsgákat az augusztusi osztályozó vizsga időszakban, augusz-
tus 15-től augusztus 31-ig szervezi meg az iskola.   

67. Az osztályozó vizsgára jelentkezni 30 nappal a kitűzött vizsgaidőszak kezdete előtt, írás-
ban az iskola igazgatójánál a tantárgy és az évfolyam megjelölésével kell.  

68. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagó-
giai programja tartalmazza.  

69. A tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, így különösen az írásbeli, a szóbeli, a 
gyakorlati vizsgarészeket, az értékelés szabályait az iskola Pedagógiai programja tartal-
mazza.  

70. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és tagjait az igazgató bízza meg.  
 
 
 

V. A tanulók véleménynyilvánításának valamint a tanulók és a szülők 

rendszeres tájékoztatásának rendje és formái; az elektronikus 

napló, diákönkormányzat, diákkörök 
  

71. Az iskola pedagógiai programjának egy példányát a szülők és a tanulók szabadon megte-



  

kinthetik az iskola titkárságán, nyitvatartási időben, ill. az iskola honlapján: 
www.kutyafuluek.hu  

72. A szülők, tanulók részére az igazgató vagy az általa kijelölt pedagógus igény esetén tájé-
koztatást ad a pedagógiai programról.  

73. A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot az intéz-
mény a honlapján nyilvánosságra hozza.: www.kutyafuluek.hu   

74. A házirend egy rövidített példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülő és a tanuló 
megkapja, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülő és a tanuló is tájékozta-
tást kap.  

75. Az iskolában tanító pedagógusok folyamatosan tájékoztatják a szülőket és a tanulókat a 
tanulók érdemjegyeiről, a tanulókat illetve a szülőket érintő információkról.  

76. Az érdemjegyekről a tájékoztatás a Tájékoztató füzeten keresztül történik. Az érdemje-
gyeket illetve a szöveges értékelést a Tájékoztató füzetbe az iskola 1-4 évfolyamain a pe-
dagógus jegyzi be.  Az 5-8. évfolyamokon az érdemjegyeit a tanuló köteles rendszeresen 
beírni a tájékoztató füzetbe, s azt szüleivel aláíratni.   

77. A pedagógus és az osztályfőnök pedagógus legalább havonta egyszer ellenőrzi az érdem-
jegyek bejegyzését, illetve szülők általi láttamozását. Az érdemjegyekről a pedagógus az 
érdemjegy keletkezése napján köteles – fentiek szerint – tájékoztatást adni.   

78. Az osztályfőnök a Tájékoztató füzetben tájékoztatja a szülőt a tanuló mulasztott óráinak 
számáról, az iskolai rendezvényekről, programokról illetve a tanulót vagy szüleit érintő 
egyéb információkról.  

79. A Tájékoztató füzetnek minden nap, minden tanítási órán a tanulónál kell lennie. A tanár 
kérésére át kell adnia azt.  A Tájékoztató füzet elvesztése osztályfőnöki figyelmeztetést 
von maga után.  

80. Az intézmény elektronikus naplót vezet. Az elektronikus naplóhoz a szülők és a tanulók 
hozzáférését az iskola biztosítja felhasználónév és jelszó megadásával. 

81. A szülőket a tanév szorgalmi időszakának végéig tájékoztatja az iskola azokról a tanköny-
vekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, ame-
lyekre a következő tanévben a nevelő és oktató munkához szükség lesz.  A tájékoztatás 
kiterjed az iskolától kölcsönözhető tankönyvekre, taneszközökre és más felszerelésekre, 
valamint arra is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökken-
téséhez.  

82. Az iskola pedagógusai legalább heti rendszerességgel sorra kerülő fogadó óráikon szemé-
lyesen tájékoztatják az érdeklődő szülőket vagy tanulókat.  A fogadó órák időpontját a 
pedagógusok a tájékoztató füzeten keresztül vagy külön levélben közlik.  

83. Az osztályfőnökök legalább évente három alkalommal szülői értekezletet hívnak össze a 
szülők tájékoztatására. A szülői értekezlet időpontját az osztályfőnökök a tájékoztató fü-
zetben közlik.  

84. A fenti formákon kívül az iskola igazgatója és pedagógusai eseti tájékoztató levelet küld-
hetnek, a szülők egésze vagy meghatározott csoportja számára szülői értekezletet hív-
hatnak össze. Az iskola programjairól, tevékenységéről rendszeres tájékoztatást nyújt 
honlapján keresztül is.   

85. A tanulók számára lehetőség van diákönkormányzat működtetésére, ahova osztályon-
ként két képviselőt küldhetnek a tanulók (a 3-8. évfolyamon). A diákönkormányzat mun-
káját az igazgató által megbízott pedagógus segíti.  

86. A diákok véleményüket, javaslataikat közvetlenül vagy az osztályfőnökön keresztül, vagy 
– nagyobb tanulói csoport esetében – a diákönkormányzaton keresztül juttathatják el az 
iskola vezetőihez.  A tanulók nagyobb csoportján az iskola tanulóinak legalább tíz száza-
lékát kell érteni.  

87. Rendkívüli esetben – baleset, bűncselekmény, stb. – az iskola tanulói közvetlenül és so-
ron kívül fordulhatnak az iskola igazgatójához vagy az intézményben tartózkodó helyet-
teséhez.  

88. Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére művészeti, ismeretterjesztő, 

http://www.kutyafuluek.hu/
http://www.kutyafuluek.hu/


  

sport- és más diákköröket hozhatnak létre, abban az esetben, ha a diákkört egy pedagó-
gus vagy nagykorú személy vezeti, és a csoport létszám elérte a 6 főt, valamint azt az is-
kola igazgatója engedélyezte.  
 

VI. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
  

89. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiválóan végzi, példamutató magatartásával, kö-
zösségi tevékenységével hozzájárul az iskola jó hírének növeléséhez, az iskola dicséret-
ben részesítheti. Ennek írásos formái:  
- Szaktanári dicséret  
- Osztályfőnöki dicséret  
- Csoportvezetői dicséret  
- Igazgatói dicséret  
- Tantestületi dicséret  

90. Az igazgatói és a tantestületi dicsérethez az iskola tárgyjutalmat is adhat.  
91. Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át.  
92. A tanulóknak az egész iskolai közösséget érintő, az iskola hírnevét jelentősen emelő 

eredményeiről, sikereiről az iskola honlapján tájékoztatást nyújt.  
 
 

VII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

 

93. Amennyiben a tanuló a házirendet vagy a vonatkozó jogszabályokat bármilyen módon 
megsérti, az fegyelmező intézkedést von maga után.   

94. A legenyhébb fegyelmezési fokozatban a pedagógus szóban figyelmezteti a tanulót.  
95. Súlyosabb esetekben írásos fegyelmi intézkedést alkalmaznak a pedagógusok.  Az írásos 

fegyelmi intézkedést a tanuló tájékoztató füzetébe kell beírni, elektronikus napló esetén 
a megfelelő menüpont alatt kell rögzíteni.  

96. A súlyosabb fegyelmi intézkedések fokozatai:  
- Szaktanári figyelmeztetés 
- Osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 
- csoportvezetői figyelmeztetés 
- Igazgatói intés  

97. Legkésőbb a második írásbeli fegyelmi intézkedéssel egyidejűleg mindenképpen tájé-
koztatni kell szóban is a szülőket, a szülők szóbeli tájékoztatását esetleges további fe-
gyelmi intézkedések esetén meg kell ismételni.   

98. A fegyelmezés alternatív formája a tanulási feltételek javítása, az iskolai tisztaság növelé-
se valamint a tanulói munka hatékonysága érdekében végzett egyéni vagy közösségi 
plusz feladat, mely az iskola vagyona és rendezettsége ellen megnyilvánuló destruktív 
vagy hanyag viselkedés valamint az iskolai munka súlyos és ismétlődő megzavarása ese-
tén róható ki.  A plusz feladat az elkövetett vétség helyreállítását szolgálja és a vétség jel-
legének megfelel.  A plusz feladatot a pedagógusok az igazgató egyetértésével rendelhe-
tik el. A plusz feladatról a tanulókat és szüleiket előre tájékoztatni kell. A plusz feladatot 
az iskola egy pedagógusa felügyeli és ellenőrzi.  

99. A köznevelési törvényben szereplő egyéb, súlyosabb büntetéseket a jogszabályok alap-
ján, fegyelmi eljárás lefolytatása után lehet alkalmazni.  

100. A fegyelmezésnek általában fokozatosnak és mindig a cselekmény súlyával arányos-



  

nak kell lennie.  Súlyosabb fegyelmezési formát, megelőző fokozatok nélkül, abban az 
esetben lehet alkalmazni, ha a cselekmény súlya ezt indokolja.  
 

VIII. Személyes adatok bejelentése és nyilvántartása  
 

101. A szülők és gyermekek személyes adatait az iskolába való beiratkozáskor az adatokat 
jogszabály szerint igazoló dokumentumok bemutatásával igazolják a szülők. 

102. Az iskolába már beiratkozott tanulók szülei csak a nyilvántartott személyes adatok 
változásakor kötelesek ezután külön bejelentést tenni.  

103. A személyes adatok változását a változás után legkésőbb nyolc napon belül a módo-
sult személyes adatot igazoló okmány bemutatásával, kizárólag személyesen, az intéz-
mény titkári irodájában lehet bejelenteni.   

104. Az iskola által kötelezően nyilvántartott személyes adatok, amelyekre a fenti bejelen-
tési és változás-bejelentési kötelezettség vonatkozik, a következőek:  
a. a gyermek, tanuló neve, neme, állandó lakcíme, tartózkodási helye, születési helye, 

születési ideje, TAJ száma, állampolgársága;  
b. a szülők illetve gondviselő (k) neve, az anya születési neve, a szülők, illetve Gondvise-

lő (k) állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma.  
c. nem magyar állampolgárságú tanuló esetén, a Magyarország területén való tartózko-

dás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.  
105. Az iskola által nem kötelezően nyilvántartott, tehát önkéntesen megadható adatok:  

d. a szülők illetve gondviselő (k) munkahelye, foglalkozása, levelezési címe.  
106. A tanév során a szülőknek vagy a nagykorú tanulóknak a titkári irodában kell bejelen-

teni a különböző díjkedvezményekre illetve ingyenességre vonatkozó adatokban beálló 
változást. A bejelentést a változás beálltától számított nyolc napon belül meg kell tenni.  

107. Az intézmény által nyilvántartott adatokat a titkári iroda továbbítja az iskola pedagó-
gusai illetve alkalmazottai részére.   

108. A titkári iroda minden tanév szeptember 10-ig, illetve tanév közbeni változás esetén a 
bejelentést követő öt napon belül a tanügyi nyilvántartó rendszerben rögzíti ezeket az 
adatokat. 

109. Az iskola pedagógusai és alkalmazottai a tanügyi nyilvántartó rendszeren keresztül 
kapnak tájékoztatást.  

 
  

IX. Tanórán kívüli tevékenységek    
 

110. Az iskolában tanórán kívül is folyik nevelés-oktatás.   
111. Az iskolai szakkörök, sportkörök, énekkar és egyéb tanórán kívüli foglalkozások bizto-

síthatják a diákok számára, hogy egyéniségüknek, érdeklődési körüknek megfelelően 
megtalálják azt a speciális tevékenységi kört, amely hozzásegítheti őket tehetségük kitel-
jesítéséhez.   

112. A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre.  A be-
iratkozást követően a félév végéig a tanuló számára kötelező a foglalkozások látogatása, 
ez alól a szülő írásos kérése alapján az igazgató adhat felmentést. A foglalkozások lega-
lább 6 fővel indulnak. Ha a tanórán kívüli foglalkozáson részt vevők száma tartósan 4 fő 
alá csökken, akkor a foglalkozás megszűnik.   

113. Az iskolában a tanulók tanulószobai foglalkozásokon vehetnek részt, amelyen a szak-
tanárok nyújtanak segítséget a tanulásba a tanulószobai rend által meghatározott helyen 



  

és időben.   
114. Az általános iskolában 16 óráig tart a nevelés-oktatás, igény esetén az iskolának 17 

óráig gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A délutáni tanórán kívüli foglalkozások 

formái: 

- napközi 

- tanulószoba 

- szakkörök 

- sportkörök 

- fejlesztő órák, korrepetálások, tehetséggondozó órák  

115. Az általános iskola egész napos iskolaként is működhet. Itt a kötelező tanórákat déle-

lőtt és délután váltakozva szervezik meg. Iskolánkban nagy hagyományai vannak az „is-

kolaotthonos” oktatásnak. 

116. Az intézményvezető a szülő kérelmére indokolt esetben felmentheti a tanulót a délu-

táni „egyéb foglalkozások” alól, amennyiben az intézmény nem „egész napos iskolaként” 

működik. 

117. Amennyiben a tanuló tartósan rosszul teljesít a tanulmányi munkájában, az igazgató 

a megadott engedélyt visszavonhatja, és kötelezheti a tanulót a 16 óráig történő benn-

tartózkodásra. 

 

X. A tanulók tantárgyválasztásával és annak módosításával kapcsolatos 

eljárási kérdések  
 

118. Az iskola igazgatója minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót 
azokról a tantárgyakról, foglalkozásokról, amelyekből a tanulók választhatnak. 

119. Ha a tanuló számára lehetőség van tantárgy- és foglalkozásválasztásra, akkor május 
20-ig írásban nyilatkozik, hogy a következő tanévben melyik tantárgy (ak) at fogja tanulni 
ill. milyen foglalkozásokon szeretne részt venni.  Ezt a döntését szeptember 1-éig abban 
az esetben módosíthatja, ha ez nem eredményezi az engedélyezett csoport megszűné-
sét, a csoport létszámának a minimum alá esését, továbbá nincs lehetőség korábban 
nem engedélyezett csoport elindítására.   

120. Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év 
végéig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott tanítási órára tör-
ténő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti, továbbá a gondnokság alatt ál-
ló tanuló (a továbbiakban a tizennyolc év alatti és a gondnokság alatt álló együtt: kiskorú 
tanuló) szülőjét az iskola írásban tájékoztatja.  

121. A szabadon választott tanórai foglalkozásra az értékelés és a minősítés, a mulasztás, 
továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében ugyanazok a szabályok vonatkoznak, 
mint a kötelező tanítási órákra. A tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban 
kell nyilatkoznia arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jog-
következményeit tudomásul vette.  

122. Az iskola szülői kérés alapján az elsőtől a negyedik évfolyamig biztosít napközis foglal-
kozást, az 5 -8. évfolyamon pedig tanulószobai foglalkozásokat szervez.    

 
 
 



  

XI. A távolmaradás, mulasztás (hiányzás), késés igazolására, valamint a 

mulasztások miatt elrendelt osztályozó vizsgára vonatkozó előírá-

sok  
 

123. Ha a tanuló betegség vagy hivatalos elfoglaltság miatt nem jöhet iskolába, a szülő a 
távolmaradás első napján értesíti az osztályfőnököt, vagy a titkárságot a hiányzás okáról 
és várható időtartamáról.  

124. Ha a tanuló késik a tanóráról, a pedagógus a haladási naplóban, percben kifejezve jel-
zi a késés mértékét. A késések percei összeadódnak, ha a percek összege eléri az 45 per-
cet, az egy igazolatlan órának számít.  Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, fog-
lalkozásról.  

125. A tanév során a szülő három alkalommal igazolhat a tanítási nap első órájáról történő 
késést az osztályfőnöknél. A napközbeni órákról való késést a szülő nem igazolhatja.  Há-
rom igazolatlan késésért osztályfőnöki figyelmeztetés jár, további késések súlyosabb fe-
gyelmi büntetést vonnak maguk után.   

126. A mulasztást orvosi igazolással, vagy hivatalos elfoglaltságot tanúsító okirattal lehet 
igazolni. A szülő a tanuló mulasztásának igazolását és idejét beírja a tájékoztató füzetbe 
és az orvosi igazolást mellékeli. Három napnál rövidebb hiányzást a szülő is igazolhat. A 
szülő által igazolt napok száma egy tanévben összesen maximum három lehet.   

127. Más esetben a tanításról előzetes igazgatói engedély alapján maradhat el a tanuló. 
Igazgatói engedélyt a szülő kérhet, a kérelmet legalább három munkanappal a hiányzás 
előtt írásban – az osztályfőnök értesítése mellett – kell eljuttatni a titkárságra.  

128. A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával, de a hiányzást 
a hiányzás megszűntét követően legfeljebb egy héten belül igazolnia kell az osztályfő-
nöknél.  Ha a tanuló a mulasztást követő egy héten belül nem igazolja távolmaradását, 
mulasztott órái igazolatlanok.  

129. Az osztályfőnök a Tájékoztató füzet (ellenőrző) „Mulasztások igazolása” részébe az 
tanuló mulasztott óráinak számát hetente köteles bejegyezni.  Az osztályfőnök a mulasz-
tásokat havonta összesíti az erre szolgáló tanügyi nyomtatványokban. Elektronikus napló 
esetén a hiányzások követése, igazolása szintén az osztályfőnök feladata. 

130. Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.   
131. Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség. Ha a tanuló igazolatlanul mulaszt, az osz-

tályfőnök a szülőt a Tájékoztató füzeten keresztül vagy levélben a lehető legrövidebb 
időn belül értesíti. A tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztása-
kor, továbbá abban az esetben is, ha a tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri az 
osztályfőnök a szülőt értesíti. Egyúttal felhívja a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire.  

132. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul 
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a 
tanuló szülőjét. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 
iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 
gyámhatóságot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyer-
mekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszol-
gálatot.   

133. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, 
az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, valamint ismé-
telten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének 
az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a te-
rületi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy 
tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló 
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.  

134. Három órát meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök az igazgató tájé-



  

koztatása után fegyelmező intézkedést kezdeményez.  Az igazolatlan órák következmé-
nyei: három óra után - osztályfőnöki figyelmeztetés, tíz óra után - igazgatói intés. A 30 
órát meghaladó igazolatlan mulasztást elérő tanuló ellen az igazgató fegyelmi eljárást és 
nem tanköteles tanuló esetén a tanulói jogviszony megszüntetését kezdeményezheti.  

135. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen ál-
talános iskolában a kétszázötven tanítási órát, alapfokú művészeti iskolában a tanítási 
órák egyharmadát, vagy bármely iskolatípusban 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 nevelő-
testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.  

136. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló iga-
zolatlan mulasztásainak száma egy tantárgyból meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, 
és az iskola eleget tett a szülő felé értesítési kötelezettségének. Továbbá, ha igazolatlan 
hiányzásainak száma meghaladja az összes hiányzás 50 %-át. Ha a tanuló teljesítménye a 
tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

137. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatáro-
zott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osz-
tályozóvizsgát kell tennie.  A hiányzások miatt elrendelt osztályozó vizsgáról a tanulót és 
gondviselőjét írásban értesíti.   

  

XII. A testnevelés alóli felmentés szabályai  
 

138. A szülő írásbeli kérése alapján – havonta egy alkalommal, egy tanórától öt tanóráig 
terjedő időtartamra - a testnevelő tanár felmentheti a diákot a testnevelés órán való 
részvétel alól. Hosszabb időszakra orvos adhat felmentést a tanulónak. A felmentett di-
áknak a testnevelés óra helyszínén kell tartózkodnia.  

139. A testnevelés órák látogatása, a testnevelés tantárgy követelményeinek teljesítése, 
valamint a tanuló teljesítményének értékelése alól az iskola igazgatója mentheti fel a ta-
nulót. A felmentést a szülő kérvényezi, egészségügyi indok esetén orvosi javaslatot, 
egyéb esetben egyesületi, edzői vagy szülői indoklást mellékelve.  

140. A heti öt testnevelés óra közül legfeljebb heti két óra kiváltható iskolai sportkörben 
való sportolással, valamint sportegyesületben folytatott versenyszerű sporttevékenység-
gel.  Ez utóbbi lehetőséget egyesületi tagsággal rendelkező, versenyszerűen sportoló, 
vagy amatőr sportolói szerződés alapján sportoló tanulók kérvényezhetik, a tanévre ér-
vényes versenyengedély, valamint a sportszervezet által kiállított igazolás egyidejű be-
mutatásával. A két testnevelés óra látogatása alól - a bemutatott dokumentumok alapján 
- az iskola igazgatója mentheti fel a tanulót.  

 

XIII. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához 

kapcsolódó területek használatának szabályai  
 

141. Az iskola az intézmény fenntartója által biztosított anyagi alapokból, és a szülők tá-
mogatásából évről évre megújulva igyekszik biztosítani a tanulást és a szellemi fejlődést 
elősegítő magas színvonalú, ösztönző környezetet.  Ennek megfelelően szükséges, hogy 
ezen anyagi érték megőrzésére és fennmaradására mindenki megfelelő gondot fordít-
son.  

142. Az iskola tanulóinak joga, hogy az intézmény által számukra rendelkezésre bocsátott 
valamennyi helyiséget rendeltetésszerűen használja.  



  

143. Az iskola tisztaságára (tantermek, folyosók, mellékhelyiségek), felszereléseinek (nyí-
lászárók, iskolapadok, sporteszközök, függönyök stb.), használati eszközeinek (írásvetítő, 
magnetofon, CD-lejátszó, számítógép, multimédiás eszközök, stb.) épségére minden ta-
nulónak vigyáznia kell. A tanuló által jogellenesen okozott kárt a tanuló szülei a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint kötelesek megtéríteni. Társai tulajdonát és értékeit min-
den tanuló csak annak beleegyezésével használhatja, és törekednie kell azok épségének 
megőrzésére.   

144. Az iskola épületei tanítási napokon reggel 7 órától, délután 17 óráig tartanak nyitva a 
tanulók, a szülők és az iskolába látogatók számára. Ettől az általános nyitvatartási időtől 
csak az éves munkatervben meghirdetett programok esetén, illetve más esetben előze-
tes igazgatói engedéllyel lehet eltérni.  

145. Az iskola területét a tanórák végeztével, illetve a szakkör, fejlesztő foglalkozások, 
napközi, tanulószoba, szervezett ügyelet után a tanulóknak el kell hagyni.   

146. A tornaterembe a testnevelő tanár engedélyével, kizárólag tiszta tornacipőben sza-
bad belépni. A testnevelésóra megkezdése előtt a csoport a tanár által meghatározott 
helyen tartózkodik.  A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett sza-
bad használni. A testnevelésóra ideje alatt az öltözők zárva vannak.   

147. Ételt behozni a sportudvarba, tornaterembe tilos. Italt fogyasztani csak a pálya mel-
lett lehet, a pályán nem.  

148. A sportudvarban található kapukat csak a csoportvezető irányításával lehet mozgatni.  
149. A szaktantermeket, osztálytermeket a tanár vagy az általa megbízott tanuló nyitja az 

óra elején, zárja az óra végén. A teremkulcsot a teremben órát tartó tanár veheti fel.  A 
tanulók a termekbe csak a szaktanárral együtt mehetnek be, a termet pedig utoljára a 
szaktanár hagyja el. 

150. A könyvtárat, a számítástechnikai szaktantermet és a sportpályát – pedagógusok fe-
lügyeletével - tanulás, ismeretszerzés és aktív pihenés céljából használhatják a tanulók a 
szaktantermi szabályok szerint.  

151. A tanulók az iskola könyvtárát a nyitvatartási időben látogathatják. A könyvtár a tanu-
lás, a felkészülés és az olvasás helye.  

152. A délelőtti órák közötti szünetben az általános iskolai tanulók udvaron tartózkodása 
az esős, viharos időjárás, ill. egyéb ok kivételével megengedett. A tanulók szünetekben a 
Damjanich utca 7. alatti épületben az épületen belül csak a büféblokkban tartózkodhat-
nak. Ez alól kivételt képeznek a tanári felügyelettel benn tartózkodó osztályok. 

153. Az ebédelés gördülékeny lebonyolítása érdekében étkezni csak az ebédelési rend ál-
tal meghatározott csoportokban és időben lehetséges. Ettől a rendtől – indokolt esetben 
– eltérni csak az ebédlőügyeletes tanár engedélyével lehet. A jelzőcsengetés után a diák 
nem tartózkodhat a büfében.  

154. Az általános iskolában kapott tízórait a második szünetben lehet elfogyasztani az osz-
tályteremben.  A második szünet után az osztálytermekben nem maradhat tízórai. Az ál-
talános iskolában kapott iskolagyümölcsöt, iskolatejet kizárólag a büféblokkban lehet el-
fogyasztani. 

155. A büfében vásárolt élelmiszereket lehetőleg a büfében, az otthonról hozott tízó-
rait alsó tagozatos osztályok esetén tanítói felügyelettel a tantermekben, felső tago-
zatosok esetén a büféblokkban kulturáltan, a hely tisztaságát megőrizve kell elfo-
gyasztani.  A büfében vásárolt italokat nem szabad a tantermekbe bevinni. 

156. Az étteremben, büfében és a buszjáratokon is meg kell valósítani a kulturált együtt-
élés formáit. Itt is az egymás felé való figyelem, tisztelet, méltánylás és tapintat legyen 
jellemző.  

 
 
 



  

XIV. A térítési díj, tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó ren-

delkezések; a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni 

jogára vonatkozó díjazás szabályai  
 

157. Az intézmény a 229/2012.  (VIII. 28.)  Kormányrendelet 33.  §mában felsorolt szolgál-
tatásokat térítésmentesen biztosítja.  

158. A fenntartó a 229/2012.  (VIII. 28.)  Kormányrendelet 34-35. §-aiban foglaltaknak 
megfelelően tanévenként szabályozza a térítési díj összegét, illetve a 36. § alapján a tan-
díj összegét, valamint a tanulmányi eredmények és a hátrányos helyzet alapján járó ked-
vezményeket, a díjfizetés időszakát. A határozat tartalmát az intézmény honlapján közzé-
teszi és annak tartalmáról a szülőket tájékoztatja. A határozat módosítása esetén a mó-
dosítás tartalmát az iskola 15 napon belül közzéteszi a honlapon.  

159. A térítési díjat és a tandíjat az iskolatitkárságon, ill. a pénztárban a nyitva tartás ide-
jében az intézmény által meghatározott időszakokban kell befizetni. A befizetési időszak-
okról az intézmény az esedékességet megelőzően honlapján tájékoztatást ad.  

160. Túlfizetés esetén a túlfizetés összege a következő befizetésnél beszámítható vagy 
vissza kell fizetni.  A tanulói jogviszony bármely okból való megszűnése esetén az esetle-
ges túlfizetés visszatérítéséről a megszűnést követő hat héten belül az intézmény szük-
ség szerint intézkedik.  

161. A térítési díj befizetésének esedékességéről a fenntartói határozat rendelkezik.  A be-
fizetés elmaradása esetén a tanuló kizárható a szolgáltatatásban részesülők közül.  

162. Az intézmény igazgatója a vonatkozó jogszabályok alapján a fenntartói határozat ke-
retei között dönt a térítési díj, tandíj vagy egyéb díjak mérsékléséről, elengedéséről, rész-
letfizetés vagy halasztott fizetés engedélyezéséről a díjfizetésre kötelezett tanuló egyéni 
kérelme alapján.  

163. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozóan, a tanuló 
díjazásáról – amennyiben az elkészített dolog, értékesítéséből, hasznosításából bevétel 
származik – a tanuló (tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egye-
tértésével) és az iskola megállapodik.  

 

XV. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és fel-

osztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, 

az elosztás rendje  
 

164. Megfelelő forrás esetén az intézmény szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban 
részesítheti azokat a tanulókat, akiknek szociális helyzetük miatt ez indokolt.  A szociális 
ösztöndíj, támogatás és a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás odaítélésekor az in-
tézmény igazgatója a hozzá benyújtott kérelem, illetve pályázat alapján dönt. Az elbírá-
láshoz, javaslattételhez az igazgató bizottságot hozhat létre.   

165. A szociális helyzet megítélésénél a következő szempontokat lehet figyelembe venni:    
- a tanuló lakcíme szerinti ingatlanban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett 

vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számát és jövedelmi helyzetét, külön tekintet-
tel a tanulóval közös háztartásban élő eltartottak számára valamint a vele együtt el-
tartott gyermekek számára;  

- az iskola és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét,  
- a tanuló vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója egészségi álla-

pota miatt rendszeresen felmerülő egészségügyi kiadásait.  
166. A jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utol-



  

só három hónap átlagát, egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét 
kell figyelembe venni.  

167. Hasonló szociális helyzetű kérelmezők esetén figyelembe kell venni az elért tanulmá-
nyi eredményeket, valamint az iskolaközösség érdekében végzett munkát.   

168. A pályázat vagy kérelem elbírálásához az intézmény igazolásokat kérhet. A kérelem 
vagy támogatás benyújtásától számított harminc napon belül az igazgató értesíti dönté-
séről a kérelmező diákot, illetve szüleiket.  

XVI. A tankönyvellátás rendje 
 

169. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai 
könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges 
köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott 
időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 
 

170. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató 
által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megren-
delt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői szervezet 
véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési ada-
tokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.” 

 
 
 



  

 

XVII. A házirend nyilvánosságra hozatalának szabályai  
 

1. A házirend nyilvános. Minden érdeklődő számára megtekinthető:  
- az osztályfőnöknél,  
- az iskola könyvtárában,  
- a titkárságon,  
- a tanári szobában, 
- az iskola honlapján.  
2. A tanév elején sor kerül a házirend ismertetésére:  
- a tanulók részére az év eleji osztályfőnöki órák egyikén,  
- a szülőknek az első szülői értekezleten 
 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 


