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A házirend célja és feladata 

 
1. A házrend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az is-

kola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az is-

kolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közössé-

gi életének megszervezését. 

 

A házirend hatálya 
 

1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

hozzátartozóinak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 

2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alap-

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

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betar-

tani a házirend előírásait. 

4. Ez a házirend 2018. év szeptember hó 1. napján lép hatályba. 

 

 

A házirend nyilvánossága 
 

1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, vala-

mint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap címe: www.ady18.hu 

3. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola portáján, 

- az iskola irattárában, 

- az iskola könyvtárában, 

- az iskola igazgatójánál, 

- az iskola igazgatóhelyettesénél, 

- az osztályfőnököknél, 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

- a szülői munkaközösség vezetőjénél, 

- az iskola fenntartójánál 

- az oktatas.hu felületen. 

 

4. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az isko-

lába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

A tanulói jogviszonyból eredő jogok gyakorlásának kezdete, az első tanév megkezdé-

sének a napja. 

5. Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

- a tanulókat az osztályfőnöki órán, 

- a szülőket szülői értekezleteken. 
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6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnöknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal osztályfőnöki órán, 

- a szülőkkel szülői értekezleten. 

7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhe-

lyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján, vagy – ettől eltérő-

en – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 

 

Az iskola által elvárt viselkedési szabályok 

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy 

 betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat ren-

delkezéseit, 

 törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és 

az iskolában dolgozó más felnőttekkel, tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó 

pedagógusok és más felnőttek, valamint tanulótársainak emberi méltóságát, 

 a folyosókon, a lépcsőházakban az udvariasság szabályait betartva közlekedjenek. Is-

kolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással védjék és gazdagítsák az 

iskola hírnevét, hagyományait, óvják a közösség tulajdonát. 

 senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne 

legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek, 

 köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által meg-

engedett formában, tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasítá-

sait, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi fel-

adataiknak, az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanu-

lásban. Az a tanuló, aki fegyelmezetlen órai viselkedésével zavarja a tanórát, az Ari-

zona program keretében működő Arizona szobába kerül. Az Arizona program műkö-

dési szabályzatát az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza. 

 a diákok tanuláshoz való jogának biztosítása érdekében az iskola épületében nem 

használhatók az oktatást zavaró tárgyak (pl. mobiltelefon, MP 3-as lejátszó, playstati-

on, stb.) Ezeket az iskolába érkezés után ki kell kapcsolni. A mobiltelefonokat az első 

tanóra előtt az erre a célra kialakított kosárba el kell helyezni. Engedély nélküli hasz-

nálatuk esetén a pedagógus elveszi az adott tárgyakat, amit a nap végén az igazgatótól 

kap vissza a tulajdonosa. A nevelő a magatartás füzetben jelzi az esetet, amit a havi 

osztályzatnál figyelembe kell venni. 

 társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, a tanulók kü-

lön engedély nélkül, az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvétele-

ket nem készíthetnek, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye 

nélkül felvételeket, filmeket nem rögzíthetnek. 

 az iskola épületében indokolatlanul a tanuló ne viseljen sapkát, ellenkező esetben a 

pedagógus elveszi, és az osztályfőnöktől kapja vissza. 

 az ebédlőben is tartsa be a kulturált viselkedés szabályait, valamint az étkezési szoká-

sokat. Ellenkező esetben a diákot a felügyelő nevelő kiküldheti az ebédlőből. 

 ismerjék meg iskolánk névadójának életét, munkásságát, vegyenek részt az iskola ha-

gyományainak ápolásában, 

 csak pedagógus felügyeletével használjanak elektromos eszközöket, (pl.: TV, videó, 

számítógép stb.) Tűzriadó és más veszély esetén az épületet – a pedagógusok irányítá-

sával – fegyelmezetten kell elhagyni a tűzriadóban kijelölt útvonalon, 
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 az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el, tá-

volmaradásukat a házirend előírásai szerint igazolják, 

 az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, írásbeli házi feladataikat minden 

órára készítsék el, a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal, 

 értesítő könyvüket (ellenőrzőjüket) minden nap hozzák magukkal, szüleiknek minden 

nap adják át láttamozásra, 

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek 

meg, ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen kifest-

ve. 

 az iskola területén ne rágózzanak. Amennyiben ezt megszegik, a következő büntetési 

fokozat kerül beírásra. Ne hozzanak az iskolába szotyolát, tökmagot. 

 az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, 

illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg, 

 ne hozzanak az iskolába és ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (dohányárut, 

szeszesitalt, energia italt, drogot),  

 az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 

valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola titkárságán, 

 ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere), 

 ne folytassanak az iskolában politikai és/vagy vallási célú tevékenységet. 

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

1. A tanuló kötelessége, hogy: 

 - Óvja saját és társai testi épségét, egészségét 

- Törekedjen az egészséges életvitelre és a testi higiénia szabályainak betartására 

 - Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket. 

 - Betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a baleset megelőzését szolgáló szabályokat. 

 - Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli ese-

ményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy bal-

esetet észlel. 

 - Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehe-

tővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy megsérült. 

 - Megismerje az iskola kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatá-

ban. 

 - Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyege-

tés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épü-

let kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

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

 - A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. 

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

szerelést (pl.: tornacipő, benti edzőcipő, fehér póló vagy trikó, kék tornanadrág, kék 

tornadressz, melegítő) kell viselniük. 

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

fülbevalót, testékszert. 

3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaor-

vos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti egy alkalommal rendel az iskolá-

ban tanévenként meghatározott napokon és időpontban. 
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- Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egész-

ségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

- fogászat évente egy alkalommal, 

- belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal, 

- szemészet évente egy alkalommal, 

- a tanulók fizikai állapotának mérése évente egy alkalommal, 

- szükség esetén gyógytestnevelésre javaslat tétele, 

- valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 

évfolyamon. 

4. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két 

alkalommal. 

 

A tanulók jogai 
 

A tanulói jogok kiemelt iskolai területei: 

 tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.); 

 kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügy-

ben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz.); 

 érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számí-

tott tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia.); 

 tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmánya-

it érintő valamennyi kérdésről.); 

 véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg 

vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.); 

 részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola 

által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.); 

 választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség eseté-

ben.); 

 kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör létre-

hozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan.); 

 javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg vagy 

valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.); 

 használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 

eszközeinek használatára.); 

 szociális támogatáshoz való jog (A tanuló egyéni körülményei alapján – kérelmére – 

jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban részesülhet, amennyiben 

az ilyen jellegű támogatásra a fedezet az iskola költségvetésében rendelkezésre áll.); 

 jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatáro-

zottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.); 

 nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a nyilvá-

nosságot.); 

 vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását a nem ál-

lami és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben is.). 

 

A tanulók közösségei 
 

Az osztályközösség 
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1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. 

2. Az iskola minden tanulója a Diákönkormányzat tagja. Az osztály tanulói maguk közül 

két küldöttet választanak az iskolai Diákönkormányzat diáktanácsába. 

 

A diákkörök 

 

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működ-

nek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti cso-

port stb. 

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

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 

szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden 

tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint 

az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket pedagógus, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú sze-

mély vezetheti. 

4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülő írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 

személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell je-

lenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztet-

ni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgató-

jának egyetértését. 

5. A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenysé-

gében a tanév végéig részt kell venniük. Tanév közben a diákkörből a szülő írásbeli 

kérelmével lehet kilépni. 

 

Az iskolai diákönkormányzat 

 

1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályok küldötteiből álló Diáktanács 

által megválasztott vezetőség irányítja. 

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus se-

gíti. 

4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő peda-

gógus látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési, döntési 

jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak ki kell kérnie az isko-

lai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 

Az iskolai diákparlament 

 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákparlamentet kell összehívni. 

2. A diákparlament összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a fele-

lős. 

3. Az iskolai diákparlamenten minden tanulónak joga van részt venni. 
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4. A diákparlamenten a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a diákönkor-

mányzat elnöke beszámol az előző diákparlament óta eltelt időszak munkájáról, va-

lamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munka-

tervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meg-

határozottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

A tanulók és a szülők tájékoztatása 
 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalók-

ról 

- az iskola igazgatója 

        iskolagyűlésen legalább kéthavonta, 

        az iskolai diákönkormányzat Diáktanács ülésén (meghívás szerint), 

        a diákparlamenten tanévenként legalább egy alkalommal, 

        az osztályokban körbejáró diákok felolvasásán keresztül folyamatosan tájékoztatja. 

- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok fo-

lyamatosan szóban valamint a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön), és az e-naplón ke-

resztül írásban tájékoztatják. 

3. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról 

 - az iskola igazgatója 

          a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, 

          a bejárati ajtóra kitett kiírásokon, 

          az ellenőrzőbe (üzenőbe) beírt vagy beragasztott információkonkeresztül folyama-

tosan tájékoztatja. 

 - az osztályfőnökök 

          az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

4. A szülőket a pedagógusok a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 

 - szóban 

          a szülői értekezleten,  

          a fogadó órákon, 

          a nyílt tanítási napokon, 

          a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

          a családlátogatáson, 

 - írásban 

          a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), 

          az e-naplón keresztül. 

5. A szülői értekezletek, és a fogadóórák időpontjait tanévenként a szülői tájékoztató tartal-

mazza. 

6. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola pedagógusaihoz, vagy a diákönkormányzathoz 

fordulhatnak. 
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7. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelő-

ivel vagy szülői munkaközösségével. 

 

Az iskola működési rendje 
 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától délután 17 óráig 

vannak nyitva. 

2. Az iskolában tartózkodó gyerekek felügyeletét az iskola reggel 700 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére, 1700 óráig tudja biztosítani. 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 755 óra között kell megérkezniük. 

4. Az iskolában a tanítási órák ideje 45 perc, az óraközi szünetek rendje a következő: 

          1. óra          800-845          15 perces szünet (reggeli) 

          2. óra          900-945          15 perces szünet (jó időben az udvaron) 

          3. óra          1000-1045      15 perces szünet (jó időben az udvaron) 

          4. óra          1100-1145      15 perces szünet (az épületben) 

          5. óra          1200-1245      15 perces szünet (az épületben) 

          6. óra          1300-1345  

    7. óra 1400-1445  

    8. óra 1500-1545  

Az iskolaotthon ettől eltérhet. 

5. A tanulók az első óra előtt abban a teremben gyülekeznek, ahol az órájuk lesz. 

6. Az első szünet a reggeli szünet. Az osztályok a tantermükben, a háromszor étkezők az 

ebédlőben reggeliznek. Az informatika órára készülők, és a testnevelés órára várók a fo-

lyosón reggeliznek tanáruk felügyelete mellett. Ilyenkor minden pedagógus abban a te-

remben tartózkodik, ahol órája lesz, kivéve az ügyeletes pedagógus. 

7. A tanulóknak ebédre– órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívü-

li) foglalkozások között – a 1120 és 1420 óra közötti időben – legalább 20 perc idő áll ren-

delkezésükre. 

8. Az udvari szünetek végén, jelzőcsengetéskor az osztályoknak sorakozniuk kell, majd az 

ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell vonulniuk. A testnevelés és in-

formatika órára készülők a szünet elején leteszik a holmijukat a kijelölt helyen és alkal-

mazkodnak az udvari szünet rendjéhez. 

9. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére 

az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére 

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

ányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat enge-

délyt. 

10. A tanítási idő alatt a tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel 

engedélyezhetik. A kilépőt a tanulónak távozáskor le kell adnia a portán. 

11. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése hétfőtől csütörtökig 800 óra és 1600óra, pénte-

ken 800 óra és 1400óra között történik. 
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12. Az iskola a tanítási szünetben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

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

előtt a szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. 

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

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

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

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, aki erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

15. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portás telefonon jelzi, egy 

füzetbe feljegyzi. 

16. Az iskolában szervezett szabadidős rendezvényeken (pl.: felsős buli, klubdélután stb.) 

csak az iskola jelenlegi és volt diákjai vehetnek részt. Kivételes esetben az igazgató, illet-

ve a DÖK segítőtanár engedélyével hozható vendég. 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, 

az iskolai rendezvények előkészítésében 
 

1. Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségei-

nek használói felelősek: 

 - az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 - a tűz- és baleset megelőzési, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 - az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalma-

zott előírások betartásáért. 

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

erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben ren-

det hagyjon. 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 - osztályonként két-két hetes, 

 - folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek, 

 - tantárgyi felelősök (ahol van ilyen). 

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

feladatai: 

- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, stb. ) az 

órát tartó nevelő utasítási szerint, 

- a szünetben a termet kiszellőztetik, 

- a kinti szünetben a tanulókat az udvarra küldik, 

- az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezet-

len tanulókat figyelmeztetik, 

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

- ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, érte-

sítik az igazgatóságot, 

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

5. A felső tagozatos tanulók – az osztályfőnök beosztása szerint – reggel 730 és 800 óra kö-

zött, valamint az óraközi szünetekben tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeletesek a 

nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját. 

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

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi felada-
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tának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyenek lehetnek: leckefele-

lős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

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

ban a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjai működnek közre. A fe-

lelősök megnevezése az iskola éves-munkatervében található. 

 

A tanulók mulasztásának igazolása 
 

1. A tanuló hiányzását a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni 

kell. 

2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének félévente három nap hiányzását igazolhatja. Ez 

alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. 

3. A tanuló a szülő előzetes engedély kérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles 48 órán belül bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek. 

4. A mulasztott tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 3 tanítási napon belül 

 - három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

 - három napon túli mulasztás esetén pedig, orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással iga-

zolhatja mulasztását.  

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolma-

radását. 

6. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik. A késések össze-

adódnak, s amennyiben elérik az egy tanítási óra időtartamot igazolatlan órának minősül-

nek. 

7. Testnevelés óra alóli felmentést félévenként 3 alkalommal igazolhat a szülő, ezen kívül 

csak orvosi igazolással lehet felmentést kérni az órai részvétel alól. 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 
 

1. Az iskola tanulói számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 - Napközi otthon, iskolaotthon, tanulószoba. Az 1.-4. évfolyamon iskolaotthon, 5.-6. 

évfolyamon napközi otthon, a 7.-8. évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szüne-

tekben a munkanapokon, igény esetén, összevont napközis csoport üzemel, ha ezt a tanu-

lók szülei igénylik. 

 - Diákétkeztetés. A tanulók számára - igény esetén – napi háromszori étkezést (reggeli, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet biztosítunk. 

- Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek mi-

nél jobb kibontakoztatását, valamint a gyengék felzárkóztatását segítik. A tehetséggondo-

zó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetősé-

geinek figyelembe vételével – minden tanév elején az intézményvezető dönt. 

 - Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Biztosítja a tanu-

lók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az 

iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 - Szakkörök. A tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálják. 

 - Versenyek, vetélkedők, bemutatók. Versenyeket, vetélkedőket az iskolában évente 

rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken va-

ló részvételre is felkészítjük. 
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.-. Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, 

a lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyomá-

nyainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az isko-

la névadója emlékének ápolása; az iskolai ünnepségek, megemlékezések; iskolai évköny-

vek kiadása. 

.-. Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók 

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több 

iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – 

a tantárgyi rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy té-

makör köré csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékeny-

ségre építve. A hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsopor-

tok – ismereteket összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismét-

lődnek azok a téma napok, amelyek az egészségvédelemmel, a természet- és környezet-

védelemmel, kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel. 

 - Kirándulások. Az iskola pedagógusai a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára, egy tanítási napon, egy alkalommal kirándulást szerveznek. Kivétel a hetedik 

osztály, akik két tanítási napon kirándulhatnak, valamint azok az osztályok, akik jutalom-

ból még egy napon mehetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Aki a kiránduláson nem vesz részt, köteles az is-

kolában megjelenni. 

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

módon, az iskola falain kívül szervezett több napos erdei iskolai foglalkozások. A tanulók 

részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. Aki nem megy erdei iskolába, köteles az iskolai tanítási órákon megjelen-

ni. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, 

hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – el-

sősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

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

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik. A 

tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségek-

kel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 - Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a ne-

velőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anya-

gi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez. (túrák, kirándulások, 

táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.) A ta-

nulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szü-

lőknek kell fedezniük. 

 - Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatha-

tó iskolai könyvtár segíti. 

 - Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanu-

lók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség 

van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények) a tanu-

lók – tanári vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői lehetőleg 1400óra és 1700óra 

között szervezik meg. Az iskolaotthonos tanulók részére a foglalkozások a délutáni taní-

tási órák után kezdődhetnek.  

3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozások-
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ra a tanulóknak az adott tanév elején kell jelentkeznie. A tanórán kívüli foglalkozásokról 

történő távolmaradást is igazolni kell. 

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

pességeik, tanulmányi eredményeik vagy szakvélemény alapján a tanítók, szaktanárok je-

lölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglal-

kozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgató-

ja adhat.  

5. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a kiírt időpontokban tart nyitva. 

A könyvtár szolgáltatásait az iskolába beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik 

igénybe. A könyvtári tagság a tanulói / dolgozói jogviszony megszűnéséig tart. A tanulói 

/ dolgozói jogviszony megszűnésekor a könyvtári tartozásokat rendezni kell. 

6. Az iskola által szervezett térítéses szakkörök, sportfoglalkozások, tanfolyamok díját leg-

később a hónap 10. napjáig be kell fizetni. Amennyiben a tanuló önhibáján kívül nem 

vesz részt a foglalkozásokon, részére a befizetett tandíjat részarányosan vagy teljes egé-

szében vissza kell fizetni, esetleg kérésre, a következő hónapra jóváírni.  

 

A napközi otthonra, iskolaotthonra, és a tanulószobára vonatkozó szabá-

lyok 
 

1. A napközi otthonba, és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel az egész napos is-

kola keretében automatikus. A szülő kérésére, az osztályfőnök támogatásával az in-

tézményvezető döntésével lehet a napköziből, illetve a tanulószobáról távolmaradni. A 

felmentési kérelmet írásban kell beadni, és az intézményvezető írásbeli határozatával 

lép életbe. 

2. Iskolaotthonba a beiratkozáskor történik a jelentkezés.  

3. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanu-

lók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak.  

4. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 1600 óráig tart. 

5. Az iskolaotthonos osztályokban a gyerekek foglalkoztatása 800-1600 óráig folyamato-

san történik. 1600 óra előtt csak kivételes esetben, a pedagógus engedélyével lehet ha-

zamenni. A 1500 óra után kezdődő iskolai szakkörökön az iskolaotthonos tanulók is 

részt vehetnek. 

6. 1600 óra és 1700 óra között az iskola ügyeletet biztosít. 

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

 

A tanulók jutalmazása 

 
1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 - példamutató magatartást tanúsít, 

 - vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola 

érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmá-

nyi, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz 

részt, 

 - vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és nö-

veléséhez, az iskola „A hónap tanulója” kártyával jutalmazza, valamint felkerül „ A 

hónap tanulója” táblára. 

Azt a tanulót, aki iskolai, illetve iskolán kívüli sportversenyeken kiemelkedően teljesít, 
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és ezzel hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola ju-

talomban részesíti, „A hónap sportolója” kártyával jutalmazza, valamint felkerül „ A 

hónap sportolója” táblára. 

A tanév végén: 

- az az alsó tagozatos tanuló, aki legalább 4 db „A hónap tanulója” kártyát gyűjtött 

össze, 

- az a felső tagozatos tanuló, aki legalább 3 db „A hónap tanulója” kártyát, és 3 db 

igazgatói dicséretet gyűjtött össze, 

kiérdemli „Az év tanulója” kitüntető címet. Az ezt igazoló kártyát az ünnepélyes tan-

évzárón vehet át. 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 - szaktanári, 

 - napközis nevelői, 

- diákönkormányzati 

 - osztályfőnöki, 

 - igazgatói, 

- igazgatóhelyettesi. 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közös-

ségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 - példamutató magatartásért, 

 - kiemelkedő szorgalomért, 

 - közösségi munkájáért, 

 - Diákönkormányzati munkáért 

dicséretben részesíthetők, melyért a bizonyítvánnyal együtt egy oklevelet vehetnek át. 

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

„Ady emlékplakettet”, az a tanuló, aki nyolc éven keresztül kimagasló teljesítményt 

nyújtott az iskolai életben emléklapot kap, melyet a ballagási ünnepélyen az iskola kö-

zössége előtt vehet át. 

5. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet, jutalmat kap, melyet az 

iskola közössége előtt vehet át. 

6. Az iskolán kívüli versenyek 1-6. helyezettje, illetve előadásokon, bemutatókon ered-

ményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító 

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

8. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 
 

1. Azt a tanulót, aki 

 - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 - vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

 - vagy igazolatlanul mulaszt, 

büntetésben lehet részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái: 

 - szóbeli figyelmeztetés (bejegyzése a magatartásfüzetbe), 

 - szaktanári figyelmeztetés, 

 - osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 - szaktanári intés, 

 - osztályfőnöki intés, 
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 - szaktanári megrovás, 

 - osztályfőnöki megrovás, 

 - igazgatói figyelmeztetés, 

 - igazgatói intés, 

 - igazgatói megrovás, 

 - tantestületi figyelmeztetés 

 - tantestületi intés, 

 - tantestületi megrovás. 

A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

A tantestületi figyelmeztetés előtt nevelőtestületi meghallgatást tartunk, melyen a ta-

nuló, és képviselője (szülő) részt vesz. 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelyről indokolt 

esetben a vétség súlyosságától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell te-

kinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell ré-

szesíteni.  

Súlyos vagy sorozatos kötelességszegés esetén a nevelőtestület a tanulót eltilthatja az 

iskola tanórán kívüli rendezvényeitől. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 - agresszió, a másik tanuló testi vagy lelki bántalmazása, visszaélés testi fölénnyel, 

életkorral, 

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

tása, 

 - szándékos károkozás, 

 - az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

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

lekménynek minősülnek. 

5. A tanuló kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi 

eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. Fegyelmi eljárás 

megindítását javasolhatja a DÖK is. 

6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a jogszabá-

lyokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mér-

tékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

 

Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 
 

1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót 

használ. 

2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal ren-

delkező számítógép segítségével megtekinthetik. 

3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hoz-

záférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, 

illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket. A belépési kódot 

beiratkozás és az adatlap kitöltése után a rendszergazdától kapják mag a szülők. 

4. A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel az 

értesítő könyvön (ellenőrzőn) keresztül írásban is közli. 

5. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhet-
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nek. 

6. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által meg-

adott más internet címen keresztül érhető el. 

7. Az elektronikus naplót a pedagógusok értesítések, üzenetek küldésére is használhatják. 

8. A szülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás értesítő könyvön (ellenőrzőn) 

és az e-naplón keresztül írásban történik. Az osztályzatok bejegyzése az értesítő 

könyvbe (ellenőrzőbe) a tanár feladata. A bejegyzéseket a szülőnek láttamoznia kell. 

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 
 

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dol-

gokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik. 

A tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek ezt bejelentik. Ha a nevelő ezt indokoltnak 

tartja, a behozott tárgyat megőrzésre a páncélszekrénybe helyezi. 

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

tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével hozhatnak. Ilyenkor a tanáriban lévő 

páncélszekrénybe kötelesek leadni megőrzésre. Az iskola csak ebben az esetben vállal 

felelősséget. 

3. Amennyiben a tanulók kerékpárral jönnek az iskolába, a kerékpárt az iskola bejárata 

előtt, a kijelölt helyen, biztonságosan lezárva kell tartani. Az iskola a kerékpárok őrzé-

sét nem tudja vállalni. 

4. A házirend be nem tartásából eredő, az iskolába behozott személyes tárgyakban (játé-

kok, kisebb értékű ékszer, stb.) bekövetkezett károkért, hiányokért és rongálódásokért 

az iskola felelősséget nem vállal. 

 

A tanulók tantárgyválasztásával kapcsolatos eljárás 
 

1. Az iskola által felkínált szabadon választható tantárgyakra a tanulók szüleinek írásban 

kell jelentkezni legkésőbb a tanév végéig. A jelentkezés után az órákon való részvétel 

kötelező. 

2. A szülőnek ugyancsak írásban kell jelezni legkésőbb a tanév végéig, ha a következő 

tanévben nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órákon. 

3. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a 

beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola 

igazgatójának. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 
 

1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 különbözeti vizsga, 

 javítóvizsga. 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapítá-

sához, ha: 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 
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 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

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

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

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

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

3. Különbözeti vizsgát tehet egy tanuló iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok ma-

gyarországi folytatása esetén.  

4. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné, és ezt igazolja. 

5. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

6. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szerep-

lő szabályok szerint kell megszervezni. 

7. A vizsgák pontos időpontját és pontos helyszínét az érintett tanulók szülei 

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább egy hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

tudják meg. 

 

Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 
 

1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett 

iskolai foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. 

2. Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által 

megállapított szabályok szerint – fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve az 

esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri 

az intézményi tanács, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

3. A térítési díjakat és a tandíjakat minden hó 10. napjáig előre kell befizetni. Indokolt 

esetben az igazgató engedélye alapján a befizetési határidőtől el lehet térni. 

4. Az előre befizetett térítési díjak és tandíjak visszafizetéséről postai úton az iskola 

gazdasági vezetője gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya az iskolában 

megszűnik, vagy ha az iskolából tartósan 2 hónapot igazoltan hiányzik, illetve akkor, ha 

a térítési díjas foglalkozáson önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett 

térítési díj visszafizetéséről az iskola igazgatója dönt. 

5. Az étkeztető cég által megállapított étkezési térítési díjat havonta előre, meghirdetett 

időpontban, illetve pótbefizetés alkalmával lehet befizetni.  

6. A tanév első hetére az iskolában csak annak a tanulónak tudunk étkezést biztosítani, 

aki a szeptemberi étkezési díjat az augusztusi időpontban előre befizeti. 

 

A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és fel-

osztásának elvei 
 

1. A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről – 
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amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök 

véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. 

2. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola 

jogosult – előnyt élvez az a tanuló, 

 aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, 

 akinek egyik, vagy mindkét szülője munkanélküli, 

 akit az egyik szülő egyedül nevel, 

 akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 

70 százalékát, 

 akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő,  

 aki állami gondozott. 

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 

 
Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés elkészítésének helyi 

rendjét az iskola szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.  

A tankönyvellátással, a tanulók tankönyvi támogatásával kapcsolatban az alábbi rendelkezé-

seket állapítjuk meg. 

A tankönyvellátás célja és feladata: 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése, és a tanulókhoz 

történő eljuttatása, valamint a könyvtári tankönyvek összegyűjtése tanév végén. 

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. 

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

kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése 

során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló 

elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tarto-

zik. Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – 

határozatban állapítja meg. Azokat a tankönyveket, amelyeket a kölcsönzés lejártakor a tanuló 

nem tud visszaszolgáltatni (elveszett vagy használhatatlanná vált), a szülő köteles pótolni. 

A könyvtári tankönyvek iránti igény felmérése 

A rendelet 23. § (1) szerint az iskola igazgatója minden év június 15-ig köteles felmérni, hány 

tanulónak kell biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból történő tankönyvkölcsön-

zés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján. 

Az iskolai tankönyvfelelős minden év június 15-ig köteles felmérni, hogy a következő tanítási 

évben hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni.  
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A tankönyvrendelés elkészítése 

A tankönyvfelelős minden év április 28-ig elkészíti a tankönyvrendelését, melyben az iskolába 

belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.  

A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás 

lebonyolításának szabályai 
 

1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján iskolánk 

minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatározott köte-

lező beiskolázási körzetben lakik. 

2. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről illetve átvételéről a szü-

lő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorga-

lom jegyének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vé-

telével az intézményvezető dönt. 

3. Ha az átvételt kérő körzeten kívüli tanuló előző tanév végi osztályzatainak átlaga 3,5 

alatt van, illetve magatartás és szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az 

intézményvezető a felvételről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az 

érintett évfolyam osztályfőnökeinek véleményét. 

4.  Amennyiben az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás út-

ján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sor-

solást az igazgató által kijelölt három főből álló bizottság végzi a sorsoláson résztve-

vők jelenlétében. A sorsolásról, annak eredményéről jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó 

díjazás 
 

1. A tanuló által az iskola pedagógiai programjával, nevelési tervével összefüggésben 

előállított dolog, amennyiben az iskola tulajdonában lévő anyag, eszköz felhasználá-

sával készült, az iskola birtokába kerül. 

2. Amennyiben az iskola a birtokába került dolgok feletti vagyoni jogát átruházza 

(értékesíti), a kiadások figyelembe vételével az elkészítésben közreműködő 

tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett 

összeg 20 százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók 

között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről 

az adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai 

diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

3. A kifizetésről nyilvántartást kell vezetni. 

4. Abban az esetben, ha a dolgot otthon, a szülő költségére hozzák létre, az iskola nem 

veszi birtokába, azt a tanulónak köteles visszaadni. 

 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 
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1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók, és a szülők javaslatainak figyelembevéte-

lével az iskola igazgatója készíti el. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és vé-

leményüket küldötteik útján, eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A 

diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola 

igazgatóját. 

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljut-

tatják az iskola igazgatójához. 

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi a szülői közösség véleményét. 

5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével 

elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazga-

tója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését és a szülői közösség véleményét az el-

készített tervezettel kapcsolatban. 

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten.  

7. Az érvényben lévő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javasla-

tára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a di-

ákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői közösség iskolai vezetősége. 

8. A házirend módosítását az első – hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani. 
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Záró rendelkezések 

 
A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat a 

2018. év 01. hó 09. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

……………..………………………………… 

Böröczky Csaba  

DŐK segítő tanár  

 

Az Ady Endre Általános Iskola házirendjét az iskolai szülői szervezet a 2018. év 05. hó 13. 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

………………..………………………….. 

Árvai Gergő   

SZMK elnök   

 

A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola házirendjét a nevelőtestület a 2018. év 01. hó 

08. napján tartott munkaértekezletén elfogadta. 

 

 

A Házirend 2018. szeptember 1-jén lép életbe. 

 

……………………………………….……… 

Bogárné Kováts Judit   

intézményvezető   

 

……………………………………….. 

Bak Ferenc    

tankerületi igazgató   

 




