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1. Általános rendelkezések 

A Házirend célja, feladata 

 Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI Házirendjébe foglalt előírások 

célja biztosítani az iskola törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan 

megvalósítását, valamint az iskolai közösségek életének jogszerű és célszerű 

megszervezését. 

 A házirend szabályozza az iskola belső életét. Megállapítja a tanulói jogok és 

kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos 

rendelkezéseket. 

Jogszabályi háttér 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.) 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési - oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

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

 az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és Pedagógiai Programja 

A Házirend hatálya 

A Házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, a szülőkre 

(gondozókra), alkalmazottjára és egyéb dolgozóira. Előírásai azokra az iskolai és 

iskolán kívüli, tanítási időben illetve tanítási időn kívül szervezett programokra, 

rendezvényekre vonatkoznak, melyeket az intézmény a pedagógiai programja alapján 

szervez és amelyeken ellátja a tanítványai felügyeletét. Vonatkozik továbbá az 

intézményben bármilyen okból tartózkodó vendégeinkre és látogatóinkra is. 

A Házirend elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI szabályzata az intézményvezető 

jóváhagyásának időpontjában lép hatályba. A nevelőtestület elfogadása előtt ki kell 

kérni a szülői szervezet, a diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményét. Az 

intézmény a szabályozásnak megfelelően kétévenként felülvizsgálja, és ha 

szükséges, az előírásoknak megfelelően módosítja azt. A házirend előírásai 

nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola 

alkalmazottainak) meg kell ismernie. A Házirend tartalmáról az intézményvezető, az 

intézményvezető - helyettesek valamint az osztályfőnökök a szülői értekezleteken 

adnak információt. A tanulók, a szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők a 

szabályzatot megtekinthetik:  

 az iskola nevelői szobájában,  

 az intézményvezetői irodában,  

 az iskola könyvtárában, 

 az intézmény honlapján: hermaniskola.hu, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 a szülői munkaközösség vezetőjénél. 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI 

Házirend 

4 

 

A házirend egy példányát – a közoktatási törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor illetve annak lényegi változásakor a szülőnek át kell 

adni. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden 

osztályfőnöknek tájékoztatni kell: 

 a tanulókat az első tanítási napon illetve a módosításokat követően az első 

osztályfőnöki órán; 

 a szülőket az első szülői értekezleten.  

 

2. A tanulók jogai 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

Az intézmény minden tanulójának joga, hogy: 

 kérje személyiségi jogai, gondolat - lelkiismereti és vallásszabadságának 

tiszteletben tartását, de az eredményes együttműködés érdekében, a tanulónak is 

tiszteletben kell tartani az iskola tanárainak, alkalmazottainak, tanulóinak 

ugyanezen jogait, emberi méltóságát! 

 kérje a közoktatási, köznevelési törvényben meghatározott jogok rendeltetésszerű 

gyakorlását, kérheti az e jogokkal kapcsolatos kötelezettségek rendeltetésszerű 

teljesítését. 

 egyéni vagy szervezett módon, mások személyi jogainak tiszteletben tartásával, 

elmondhassa véleményét az iskola működését érintő valamennyi kérdésben, 

személyét és tanulmányait illető kérdésekben tájékoztatást kérjen, kérdést tegyen 

fel, javaslatot fogalmazzon meg. Véleményét közvetlen úton elmondhassa az 

osztályközösségben és a diákönkormányzati üléseken. Képviselőkön keresztül 

véleményt nyilvánítson a diákközgyűléseken.  

 a nevelési - oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, kérelemre 

ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, továbbá hogy részben vagy 

egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat 

terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésére. 

 vallásoktatásban részesüljön, az egyház és az iskola között történő megállapodott 

időpontban.  

 problémáival felkeresse az intézményvezetőt, a szaktanárokat, az osztályfőnököket, 

az intézményvezető-helyetteseket, a diákönkormányzatot. A döntések kötelezően 

érvényesek valamennyi érintett fél számára.  

 képességének, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön. Az iskola megszervezi a szakköröket, tanfolyamokat, 

sportköri foglalkozásokat és a megtartásához szükséges feltételeket biztosítja.  

 a szülők és az osztályfőnök engedélyével iskolán kívüli kulturális és 

sporttevékenységet folytasson, csatlakozhat szervezetekhez, amennyiben ez a 

tanulmányai végzésében nem hátráltatja. 

 kezdeményezze diákkörök, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és egyéb 

köröknek a létrehozását.  
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 egészségügyi, pszichológiai problémái megoldásában nevelőin kívül az 

iskolaorvoshoz, a gyermek - és ifjúságvédelmi felelőshöz, a szociális segítőhöz 

vagy az iskolapszichológushoz forduljon.  

 

3. A tanulók kötelességei 

Minden tanuló kötelessége, hogy:  

 betartsa a házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. 

 aktívan részt vegyen a tanítási órákon valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon, 

ezekhez szükséges felszereléseit, taneszközeit hozza magával, valamint 

felkészülten érkezzen. 

 fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres tanulással, képességeinek 

megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek. 

 a napközis foglalkozáson a napközis pedagógus utasításait betartsa, az általa 

szóban illetve írásban kijelölt feladatokat teljesítse. 

 óvja saját és társai testi épségét, tulajdonát.  

 kerülje az erőszakos, agresszív megnyilvánulásokat és erre társait is 

figyelmeztesse. 

 vigyázzon az iskola berendezésére, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen 

használja. Az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket csak 

intézményvezető engedéllyel viheti ki az épületből. 

 vétlen rongálás illetve károkozás esetén egyedi elbírálás alapján terheli anyagi 

felelősség, szándékos károkozás esetén viszont az okozott kárt annak mértékében 

a szülők kötelesek megtéríteni. 

 közvetlen környezetét (osztálytermek, folyosók, mellékhelyiségek) tartsa rendben 

és tisztán. 

 tartsa be iskolánk tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásait, a tantermekben és 

szaktantermekben kifüggesztett teremrendeket, az ügyeletesek utasításait. 

 iskolán kívül is megőrizze intézményünk jó hírnevét. 
 

4. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 
igazolására vonatkozó előírások 

Mulasztás:  
A tanulók igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit az osztályfőnökök rögzítik az 
elektronikus naplóban. A szülők és a diákok számára az intézmény jogosultságot ad 
az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez, amelyhez jelszavas védelmet 
biztosít. 

 A tanuló hiányzását (távolmaradását illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – az 

általános iskola és a művészeti iskola óráiról, foglalkozásairól, valamint az egyéb 

(tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell. A szülő hiányzás esetén egy tanítási 

évben legfeljebb 5 napot igazolhat. Ezen túlmenő hiányzás igazolása csak az orvos 

által kiadott, pecséttel ellátott – elektronikus naplóba feltöltött/papír alapon 

bemutatott - eredeti igazolás vagy hivatalos dokumentum eredeti példányának 

bemutatásával történhet.  
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 Előzetes kérésre 3 tanítási napig terjedő távollétet az osztályfőnök engedélyezhet, 

ezt meghaladó időtartam esetén az intézményvezető egyetértése is szükséges az 

engedélyhez. 

 A szakórákról való távolmaradásra indokolt esetben a szaktanár és az osztályfőnök 

adhat engedélyt. (Távollétük esetén intézményvezető, intézményvezető-helyettes.) 

 A hiányzás első napján, amennyiben lehetséges, a szülő telefonon értesítse az 

iskolát a távolmaradás okáról. 

 A mulasztó, alsó tagozatos tanulónak iskolába jövetelének első napján, felső 

tagozatos tanulónak a következő osztályfőnöki órán, de legkésőbb 5 tanítási napon 

belül orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással kell igazolnia távollétét. Amennyiben 

nem kerül bemutatásra az igazolás, a hiányzás igazolatlan lesz. 

 Ha külső szervezet (sportkör, egyesület stb.) tanítási idő alatt foglalkoztatni kívánja 

a tanulót, azt előzetesen írásban kell kérniük. A kikérés elbírálása, a távollét 

engedélyezése az előző pontban leírtak szerint történik, jóváhagyásukhoz a szülő 

beleegyező nyilatkozata is szükséges. 

 Ha egy tanítási évben a tanítási órákról való igazolt és igazoltan mulasztás a 250 

órát, vagy egy tárgyból a tanítási órák 30 százalékát meghaladja és emiatt a tanuló 

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

végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen. 

 Igazolatlan mulasztás esetén a tanuló magatartása nem lehet példás.  

 Az első igazolatlan óra után az osztályfőnök értesíti a szülőt az elektronikus naplón 

keresztül. Abban az esetben, ha a mulasztott igazolatlan órák száma eléri a 10 órát 

az intézményvezető újra értesíti a szülőt, a tanuló tényleges tartózkodása helye 

szerint illetékes gyámhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően 

a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet 

készít a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó okok feltárására és 

a további feladatok meghatározására. 30 órát elérő igazolatlan mulasztás esetén az 

intézményvezető feljelentést küld a szülő lakhelye szerint illetékes járási hivatalnak. 

50 óra igazolatlan mulasztás esetén az intézményvezető feljelentést tesz a szülő 

lakhelye szerint illetékes járási hivatal gyámhatóságának.  

 A tanítási órák helyett szervezett foglalkozásokról valamint a művészeti iskola 

foglalkozásairól való hiányzást minden esetben igazolni kell. 

 A tanítási óra alóli felmentés nem hiányzás, de a jelzett időpontban a kijelölt helyen 

kell tartózkodnia a tanulónak. 

 A testnevelés órákról való felmentés esetében részt kell venni az óra kezdetét jelző 

jelentésen, utána a szaktanár által kijelölt helyen kell tartózkodni. Felmentés csak 

szülői vagy orvosi igazolással kérhető. 

 A felszerelések hiánya fegyelmező intézkedéseket von maga után, de érte sem 

igazolatlan óra, sem osztályzat nem adható. 

 

Késés: 

 Késésnek minősül, ha a tanuló a becsengetés után érkezik a tanórára. 

 A tanítási napokon 7 óra 45 percre kell beérkezni az iskolába. Az utána érkezők 

késését a portás feljegyzi. 
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 Az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés 

igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az elektronikus naplóba bejegyzi. A 

késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy 

tanítási óráról történő igazolatlan hiányzásnak kell minősíteni.  

A tanuló tanítási idő alatt az iskolát csak szülői engedéllyel (személyes, vagy írásbeli 

kérésre) az osztályfőnök vagy intézményvezető, vagy helyettese, vagy a tanuló részére 

órát tartó tanár engedélyével hagyhatja el. Az engedélyt a portán köteles bemutatni. 

Köteles továbbá az iskola által kiadott igazolást magával vinni és rendőrségi ellenőrzés 

esetén ezt felmutatni.  

 

5. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 

A művészeti iskola térítési díját a Miskolci Tankerületi Központ térítési díj és tandíj 

szabályzata határozza meg.  

A térítési díjakat és tandíjakat I. félévben október hó 15. napjáig, a II. félévben március 

hó 15. napjáig kell befizetni az iskolában. Részletfizetési kérelmet, díjkedvezményt 

indokolt esetben tanévenként az intézményvezetőtől lehet kérni. Döntés előtt ki kell kérni 

a nevelőtestület véleményét. 

Az étkezési térítési díjakat minden hónap 11. napjától a 30-31.napjáig kell befizetni a 

Polgármesteri Hivatal pénztárába. A befizetés elmulasztása esetén nem áll módunkban 

a szolgáltatás biztosítása. 

A hiányzó tanulók étkezési díja a szülőnek csak akkor téríthető vissza, ha a szülő vagy a 

tanuló a hiányzás napján 9.00 óráig lemondja az iskolatitkárnál vagy a pedagógiai 

asszisztensnél a további igényt.  

 

6. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 
vonatkozó díjazás szabályai 

Intézményünkben a tanulók jellemzően az életvitel - és gyakorlat valamint a vizuális 

kultúra tantárgyak keretében állítanak elő saját produktumot, mely nem kerül 

értékesítésre, így az adott tárgyat oktató döntése szerint kerülhet a tanulók birtokába.  

Az intézmény azt – kérelemre – a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony 

megszűnésekor visszaadja. 

 

7. A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai  

A törvényi szabályozás szerint az általános iskola 1-8. évfolyamon tanuló diákok 

ingyenes tankönyvellátásra jogosultak mindaddig, ameddig a tanulói jogviszonyuk az 

intézményünkkel fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott 

tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. A tanéveken keresztül használt 

tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók számára, 

ameddig a tanulmányai során szüksége van rá. Az első és második osztályosoknak nem 

kell visszaadniuk a megkapott tankönyveket. A többi tanuló a munkafüzet, a munkatankönyv 

és az atlaszok kivételével köteles beadni a könyvtárba a kölcsönzött tankönyveket. Minden 

tanuló köteles a megkapott könyveket rendeltetésszerűen használni! A könyvekbe 

beleírni nem szabad, a kiradírozható forma megengedett. Az iskolától kölcsönzött 
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tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az iskola részére 

meg kell térítenie. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű 

használatából származó értékcsökkenést. 

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően: 

 az első év végére legfeljebb 25 %-os 

 a második év végére legfeljebb 50 %-os 

 a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os 

 a negyedik év végére 100 %-os lehet. 

A tanév elején a tankönyvkiadók által megküldött pedagógus kézikönyveket a könyvtáros 

a könyvtárba bevételezi. A pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, pedagógus 

kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a 

könyvtárból, melyeket a tanév végén vissza kell adni.  

 

Tankönyvrendelés keretében az iskola a Nat szerinti kerettantervi tantárgyhoz 

kizárólag a tankönyvjegyzéken szereplő tankönyvek közül választhat és a 

jogszabályban meghatározottak szerint, elektronikus formában a könyvtárellátó 

felületén keresztül rendelheti meg. 

 

8. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres 
tájékoztatásának rendje és formái  

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

tudnivalókról a honlapon illetve egyéb közösségi oldalakon keresztül – eseménynaptár 

–, valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

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

folyamatosan szóban, valamint az elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az 

osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülő 

szervezethez fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, 

nevelőivel, a nevelőtestülettel, az intézményi tanáccsal vagy a szülői szervezettel. - 

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

feladatokról: 

 az iskola intézményvezetője a szülői szervezet ülésén évente 2 alkalommal (tanév 

elején és végén), 

 az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein nyújtanak tájékoztatást. 

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról szóban egyéni megbeszéléseken, a 

szülői értekezleteken, a nevelők fogadóóráin, írásban az elektronikus naplón keresztül 

tájékoztatja. 
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A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv illetve az intézmény honlapja tartalmazza. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg 

vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

intézményvezetőségével, nevelőivel vagy a szülői szervezettel. 

 

9. Az elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő 
hozzáférés módja 

Intézményünkben a Klebelsberg Központ központi szerverén elektronikusan tárolt, E-

Kréta adminisztrációs szoftver által generált elektronikus naplót és elektronikus 

ellenőrzőt használjuk, ezért a következő eljárásrendet léptetjük életbe: 

 Az elektronikus napló és ellenőrző bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati 

kapcsolattal rendelkező számítógép vagy okostelefon segítségével megtekinthetik. 

 A szülők kizárólag saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot 

az internetes felület eléréséhez. Az első belépéshez szükséges azonosítót és 

jelszót az osztályfőnöktől személyesen vehetik át az intézményben, 

tanévkezdéskor.  

 A szülők és tanulók megfelelő jogosultság birtokában -regisztráció és jelszó beírása 

után – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz és ellenőrzőhöz, megnézhetik saját 

gyermekük órarendjét, érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a 

mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez 

kapcsolódó különböző bejegyzéseket. 

 Az elektronikus ellenőrzőhöz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést is 

igényelhetnek az osztályfőnökök által megadott e-mail címre elküldött kérelemmel. 

 Az elektronikus ellenőrzőt a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti 

értesítések, üzenetek küldésére is használhatják. 

Amennyiben a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy nincs lehetősége, vagy nem tudja 

az elektronikus ellenőrzőt követni, akkor havonta egy alkalommal lehetőséget 

biztosítunk a szülőnek, hogy gyermeke tanulmányi eredményét kinyomtatott formában 

személyesen átvehesse az iskola titkárságán. 

 

10. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

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 tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon eredményesen szerepel 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesítheti. 
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Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 intézményvezetői dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.  

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

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt 

vehet át. 

 Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet az iskola közössége előtt vehet át. 

 Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülhetnek. 

 A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni 

(közös színházlátogatás, kirándulás, táborozás). 

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

 

11. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Intézményünkben szigorúan és következetesen megköveteljük az iskolai fegyelem és 

a házirend betartását. Az a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem 

teljesíti, kirívó magatartást tanúsít vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.  

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 intézményvezetői figyelmeztetés, 

 intézményvezetői intés, 

 intézményvezetői megrovás, 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, 

 nevelőtestületi intés, 

 nevelőtestületi megrovás. 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI 

Házirend 

11 

 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől 

indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel - el lehet térni.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló bántalmazása, 

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

fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

Ha a tanuló a kötelességeit súlyosan, vétkesen megszegi a 2011. évi CXC. törvény 

rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A büntetést írásba kell foglalni, és azt 

a szülő tudomására kell hozni.   

 

12. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti 
követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az 
osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: 

 osztályozó vizsga,  

 pótló vizsga,  

 javítóvizsga.  

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

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve 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.  

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. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három 

tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni. 
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A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel 

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,  

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.  

Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a 

kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai 

munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok 

állapítják meg. 

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy 

gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI  

 VIZSGA  

ALSÓ TAGOZAT     

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Etika  SZÓBELI   

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI  

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI  

Testnevelés és sport   GYAKORLATI  
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FELSŐ TAGOZAT     

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Etika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Történelem  SZÓBELI   

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI   

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
 

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 
 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  
 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 
 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 
 

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 
 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 
 

 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló iskolaváltoztatás vagy a külföldi tanulmányok 

magyarországi folytatása feltételeként. Kötelező a különbözeti vizsga letétele a nem 

tanult tantárgyak esetén. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának 

meghatározása során mindig egyedileg kell az intézményvezetőnek határozatot 

hoznia a jelentkező tanuló ügyében.  

 

13. Az iskolai munkarend 

Az intézmény 6.00 órától 19.00 óráig tart nyitva. A tanulóknak reggel legkésőbb 7.45-

re kell megérkezni és az udvaron vagy rossz idő esetén az aulában gyülekezni. A 

7.45-ös osztályok szerinti sorakozó után az épületbe kizárólag az ügyeletes 

pedagógusok engedélyével lehet bemenni. Az alsó tagozatosok a tanteremben, a 

felső tagozatosok a szaktanterem előtt fegyelmezetten várják a pedagógust minden 

tanítási óra előtt. 

Az intézményben portaszolgálat működik, a szülők gyermekeiket csak a bejárati ajtóig 

kísérhetik. 

A tanítás 8.00-tól 16.00-ig tart, a tanórák 45 percesek. Az ettől eltérő időpontokban 

megtartott órákhoz (pl. nulladik óra) intézményvezetői engedély szükséges. 7.30-8.00-

ig és 16.00-17.00-ig tanári felügyeletet biztosít az intézmény. Az ügyeletes tanár 

utasításait minden tanuló köteles betartani! Tanórán kívüli rendezvények, 

foglalkozások csak a kötelező tanítási órák megtartása után szervezhetők. 
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A diákok az udvaron csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet mellett 

tartózkodhatnak délelőtt és délután egyaránt. Az utolsó tanítási óra után az alsó 

tagozatosokat a tanító kíséri ki az udvarra. Az iskola épületében, udvarán az utolsó 

tanítási óra után tanuló csak akkor tartózkodhat, ha: 

-napközis, 

-a könyvtárban tevékenykedik, 

-iskolai szervezésű programon vagy annak előkészületében vesz részt, 

-a pedagógus engedélyezte a benntartózkodást, 

-az iskolában ebédel. 

 

Csengetési rend 

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. 

 

óra becsengetés kicsengetés 

1. óra 8.00 8.45 

2. óra 9.00 9.45 

3. óra 9.55 10.40 

4. óra 10.55 11.40 

5. óra 11.50 12.35 

6. óra 12.45 13.30 

7. óra 13.35 14.20 

8. óra 14.25 15.10 

9. óra 15.15 16.00 

10. óra 16.10 16.55 

 

Az óraközi szünetek időtartama: 5, 10, 15 perc. Az első óra utáni 15 perces szünetben 

tízóraiznak a diákok. A szünetek rendjét ügyeletes tanárok felügyelik az alsó és a felső 

folyosón. A beosztás a tanév elején készül el, az intézményvezető jóváhagyásával. Az 

óraközi szünetekben a diákok a folyosókon tartózkodnak, kivéve a 3. óra utáni 

nagyszünetet, amikor a tanulók kimehetnek az iskola udvarára. A főétkezés 

időtartama: 11.50-14.00 óra. 

A tantermek rendjéért alsó tagozatban a hetesek felelnek. 

A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, megbízatásuk egy hétre szól.  
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Feladataik: 

 gondoskodni a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta 

stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint) 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelni az osztály rendjére, a 

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetni, az órát tartó nevelőnek az óra elején 

jelenteni a hiányzó tanulókat, 

 értesíteni a vezetőséget, ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 10 perccel 

nem érkezik meg a tanterembe,  

 letörölni az óra végén a táblát, és ellenőrizni a tanterem rendjét, tisztaságát 

 ellenőrizni a tízóraiztatás szabályainak betartását. 

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

hagyhatják el.  

 

14. Egyéb foglalkozások rendje 

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

Iskolaotthon, napközi otthon, tanulószoba 

Alsó tagozatban iskolaotthon, felső tagozatban pedig napközi vagy tanulószoba 

működik.  

A tanulóknak az iskolai benntartózkodása tanítási napokon 1600 óráig kötelező, ez alól 

a szülő írásbeli kérelme alapján felső tagozatban az intézményvezető adhat 

felmentést.  

Szakkör 

Az intézmény a hagyományainak megfelelő szakköröket minden tanév elején 

meghirdeti (rajz, öko, sakk, tömegsport, ECDL). A szakköri tagság egész tanévre szól, 

amit a szülők jelentkezéskor aláírásukkal tudomásul vesznek. A foglalkozások 

időtartama hetente egy vagy két óra.  

Hátránykompenzáció, középiskolai előkészítő foglalkozás 

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi 

eredményeik alapján a tanítók és a szaktanárok jelölik ki.  

A középiskolai előkészítő foglalkozások megtartására 8. osztályban kerül sor magyar 

és matematika tantárgyakból. 

Fejlesztő foglalkozások (szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal való fejlesztő 

foglalkozás)  

Az integrációs program keretében végzett egyéni fejlesztő munka a tanév elején 

helyzetfelméréssel (bemeneti mérésekkel) kezdődik. Ez az egyénre szabott fejlesztési 

terv összeállítását megelőző komplex vizsgálat, melyet az osztályfőnök, szaktanár, 

gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pszichológus végez tanulónként.  

Iskolai könyvtár használata és programjai 

Az intézmény könyvtára a tanítási napokon a könyvtár nyitvatartási idejében áll a 

tanulók és a pedagógusok rendelkezésére.  
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Tanulmányi kirándulások, táborok 

A tanulmányi kirándulásra rendelkezésre álló tanítás nélküli napok számát az 

intézmény éves munkatervében kell meghatározni. A kirándulás tervezett helyét, idejét 

az osztályfőnökök az osztályfőnöki munkatervben rögzítik. A tanulmányi kirándulás 

előzetes illetve végleges tervét a munkatervben meghatározott időpontig az 

osztályfőnök az intézményvezetőnek leadja. A tanulók részvétele a kiránduláson 

önkéntes, amennyiben a szülő tanév elején hozzájárul írásbeli nyilatkozatával a 

kiránduláson való részvételhez, attól kezdve kötelező, és a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük. 

Honismereti tábor, erdei iskola 

A táborok a nevelési és a tantervi követelmények megvalósulását segítik az intézmény 

falain kívül. A honismereti tábor az 5. évfolyam, az erdei iskola a 6. évfolyam második 

félévében kerül megszervezésre. A tanulók részvétele kötelező, amennyiben a tanuló 

nem tud részt venni a foglalkozásokon záróvizsgát köteles tenni. A felmerülő 

költségeket a szülő fedezi beleegyező nyilatkozat alapján. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett 

csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási 

időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük. 

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a 

tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle 

sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Versenyek 

Az intézmény a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, - 

sport - és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek 

megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek 

illetve a szaktanárok a felelősek. A versenyre való tanári felkészítés után a tanuló 

részvétele, az iskola képviselete a versenyen kötelező. 

Művészeti csoport/énekkar 

Az alapfokú művészeti iskolába a tanulók önkéntesen jelentkezhetnek, külön 

jelentkezési lap benyújtásával. A felvételükről az intézményvezető dönt, miután a 

jelentkező képességeit az iskola pedagógusaiból álló bizottság felmérte. A felvétel egy 

tanévre szól. A szorgalmi időszak alatt, órarendben rögzített időpontban, heti 1x45, 

2x30 vagy 2x45 perces időtartamban működnek. A művészeti csoport tagjai térítési 

illetve tandíjat fizetnek. Az énekkar, az iskolai és a városi kulturális rendezvények 

színesítését is szolgálja.  
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Hit- és erkölcstanoktatás 

Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és oktató 

tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az a tanuló, aki nem ezt 

választja, annak etika oktatásban kell részt vennie. 

 

15. A tanulók tantárgyválasztása 

Az intézmény Pedagógiai programjának helyi tanterve a tanulók számára biztosítja a 

választható tantárgyak tanulását. 

Minden tanév május 20-ig felmérjük, hogy hány tanuló, milyen nem kötelező tanítási 

órán kíván részt venni. A jelentkezés elfogadása után a szülőnek módja van, hogy 

adott év augusztus 15-ig visszamondja illetve módosítsa a jelentkezést írásban, az 

intézményvezetőnek címezve. A jelentkezés egy tanévre szól.  

 

16. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek és 
területeinek használati rendje 

 Az iskola tulajdonát képező helyiségek rendeltetésszerűen használhatók. A 

szaktantermek, a tornaterem, a könyvtár a tanév elején elkészített teremrend 

szerint működik (lásd. 1-2. sz. melléklet). A rendért a tanteremben órát tartó tanár 

és az ott tartózkodó osztály a felelős. 

 Minden terem rendjéért az ott tartózkodó osztály, csoport a felelős. A 

szaktantermekbe, a tornaterembe csak a pedagógussal együtt mehetnek be a 

tanulók, s csak az ő felügyelete mellett dolgozhatnak. Az iskola területén délutáni 

osztályrendezvényeket csak az osztályfőnök felügyeletével és az 

intézményvezetőhelyettesek vagy az intézményvezető engedélyével lehet tartani. 

Az osztálytermek takarítását a rendezvényt tartó osztálynak kell elvégezni. 

 Az öltözők és mellékhelyiségek használatakor fokozottan törekedni kell a 

balesetvédelmi és higiéniai elvárások betartására. Ezen helyiségekben a nem megfelelő 

magatartás vagy az ott lévő berendezések rendeltetéstől eltérő használata szigorúan 

tilos, büntetést von maga után. 

 A tanulók csak a tanítók, tanárok által kijelölt udvarrészt használhatják.  

 A sportudvaron a tanítási idő és a napközis foglalkozás ideje alatt csak pedagógus 

felügyeletével tartózkodhat tanuló. Ezen túl csak saját felelősségre veheti igénybe. 

Sötétedés után tanuló csak szervezett formában tartózkodhat a sportudvaron. 

 A ruhatári szekrényeket az év eleji beosztás szerint kell használni. A szekrények 

rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az osztályfőnök 

jogosult a szekrényrend illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére a 

szekrényt használó diák jelenlétében. 

 A szaktantermekben való tartózkodás csak tanári felügyelettel vagy engedéllyel 

lehetséges. Ezeket a helyiségeket zárva kell tartani. A zárás és nyitás a szaktanár 

feladata. Testnevelés óra kezdete előtt a tanulóknak le kell adniuk értékeiket 

megőrzésre az órát tartó tanárnak.  

 Az egyes helyiségek, létesítmények kötelező tanítási időn kívüli használatára az 

intézményvezető adhat engedélyt (klubdélutánok, rendezvények stb.). 
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 Az iskola területén kerékpározni nem szabad! 

 Az intézmény berendezési tárgyait, felszerelései eszközeit nem lehet elvinni abból 

a teremből, amelynek helyiségleltárába tartoznak. A szaktantermek felszerelési 

tárgyainak használata csak a használati utasítás betartásával engedélyezett.  

 

17.Iskolai rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

Intézményünk tanulóinak az iskolai rendezvényeken a tanító, az osztályfőnök 

útmutatása szerint kell viselkedni, magatartásával segítenie kell a rendezvény sikerét, 

eredményességét! A tanító, az osztályfőnök kérése szerint kell részt venni a 

rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével 

lehet elhagyni. 

 A tanulmányi kiránduláson és az iskolatáborokban a házirend érvényes. A 

tanulmányi kiránduláson csak tanári felügyelettel lehet részt venni.  

 Az iskolai és a közlekedési szabályok megsértéséből (elszökés, mozgó járműre 

felugrás stb.) eredő sérülésekért, problémákért a nevelő illetve az iskola nem 

felelős. 

 Ha a diák olyan súlyos fegyelmezetlenséget követ el, amely után a tanárok nem 

vállalnak érte a kiránduláson felelősséget, a tanulmányi kirándulástól eltilthatják a 

tanulót. Ha a tanulmányi kirándulás tanítási időben zajlik, az eltiltott tanulónak 

kötelessége az iskolában megjelenni a tanítási idő alatt. Az iskola pedig köteles a 

foglalkoztatást és felügyeletet biztosítani. 

 A művészeti iskola rendezvényein fellépő, résztvevő növendékeknek kötelező az 

alkalomhoz illő ünnepi öltözékben megjelenni és a rendezvény végéig ott maradni. 

 Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a 

dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az 

iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki 

egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. 

Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 

18. A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti 
sorsolás lebonyolításának szabályai 

A tanulói felvétel rendje: 

 A nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján 

intézményünk minden jelentkező tanulót felvesz aki a kormányhivatal és 

önkormányzat által meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik. 

 Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni 

tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi 

fel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni 

azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk beiskolázási körzetében található. 

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése 

után a jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, 

majd azokat, akiknek ezt különleges helyzete indokolja.  
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Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

- szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 

- testvére iskolánk tanulója 

- munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola 

beiskolázási körzetében található, 

- az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy 

kilométeren belül található. 

 A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése 

után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha 

ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, 

akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt. 

 

A sorsolás lebonyolításának szabályai: 

 A sorsolás nyilvános. 

 A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. 

 A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a 

sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát. 

 A sorsolás helyszíne az iskola épülete. 

 A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó 

napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani. 

 A sorsolást bizottság szervezi meg és bonyolítja le, melynek tagjai az alsós és a 

humán/osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a közalkalmazotti tanács és a 

szülői szervezet képviselője, az intézményvezető - helyettes, a 

jegyzőkönyvvezető. 

 A sorsolási bizottság elnöke: az iskola intézményvezető - helyettese. 

 A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a 

sorsolási bizottság tagjait. 

 A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell 

behelyezni a sorsolási urnába. 

 Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd 

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét. 

 Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás 

sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben. 

 A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell. 

 A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a 

sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók 

nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a 

sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a 

keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az 

aláírását. 

 Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel meg kell ismertetni. 
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 A sorsolás után az iskola intézményvezetője – sorsolás eredményének megfelelően 

– a felvételről illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos 

formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek. 

 

19. Egyéb rendelkezések 

Számonkérési formák, értékelés 
A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi 

osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és az év végi érdemjegyeket az osztálytanító (aki az osztályozó értekezleten a 

nevelőtestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. Indokolt esetben az évközi 

érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat. 

 A szaktanár minden tanév elején ismerteti tantárgya témaköreit, tájékoztatja a 

tanulókat a témával kapcsolatos számonkérési formákról. 

 Egy tanítási napon maximum 2 témazáró felelet lehetséges, (szóban vagy/és 

írásban). Témazáró feleletnek számít a több leckéből álló több órán át vett tanítási 

anyagot lezáró számonkérés. 

 A szaktanár a témazáró feleletek és a nagyobb tanítási egységet bezáró 

számonkérések időpontját legalább 1 héttel korábban közli a tanulókkal. 

 Az előző 1-3. órai anyagot számon kérő „röpdolgozatok”, felelések száma nem 

korlátozott. 

 A dolgozatokat a szaktanár 2 héten belül kijavítja, akadályoztatása esetén a 

javítás időpontját egyezteti az érintett osztályközösséggel. 

 Amíg egy dolgozat nincs kijavítva, más dolgozatot nem írathat a pedagógus. 

 
A tanulók egészségének, testi épségének védelme érdekében szükséges 
előírások 
Minden tanulótól elvárjuk, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; ne hozzon az iskolába és az iskola 

által szervezett programokra saját és társai egészségét, épségét veszélyeztető, a 

közbiztonságot sértő eszközt, tárgyat. 

 se verbálisan, se fizikailag ne bántalmazza társait. Ez a viselkedés fegyelmező 

intézkedést von maga után. 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek, tűzesetek megelőzését szolgáló szabályokat. 

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

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel. 

 azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi 

–ha rosszul érzi magát vagy ha megsérült. Ezt követően az iskola felnőtt dolgozója 

(pedagógus vagy iskolatitkár) a lehető legrövidebb időn belül értesíti a tanuló 

szülőjét. Szükség esetén gondoskodik a gyermek orvosi ellátásáról. 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában. 



Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI 

Házirend 

21 

 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó, stb.) az iskolába 

illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra ne hozzon. 

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

iskolán kívüli programokra ne vigyen. 

 az udvaron kavicsot, köveket ne dobáljon, az épület ablakain semmilyen tárgyat 

ne dobjon ki.  

 az udvari játékokat csak tanári felügyelet mellett használja. 

 

Mobilhasználat rendje 

 Az iskola semmiféle mobiltelefonnal kapcsolatos káreseményért (elvesztés, 

eltűnés, rongálódás, stb.) felelősséget nem vállal, illetve ez ügyben vizsgálatot 

nem folytat. 

 Engedély nélküli kép - és hanganyag felvétel készítése és a közösségi oldalakon 

történő megosztása tilos! 

 A mobiltelefont a tanuló az első tanítási órán köteles leadni az órát tartó tanárnak. 

Amennyiben ez nem történik meg és a tanuló engedély nélkül használja a telefont 

(tanítási órán, szünetben, napköziben) a tanár azt elveszi, és: 

- 1. alkalommal a tanítás után a tanulónak,  

- 2. alkalommal egy hónap múlva a szülőnek, 

- 3. alkalommal a tanév végén a szülőnek adja vissza.  

 Egyéb elektronikai eszközökre is a mobiltelefonokra vonatkozó szabályok 

érvényesek. 
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20. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI Diákönkormányzata képviseletében 

és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend elfogadása során 

egyetértési és véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 04.  

 

………………………………………… 

 diákönkormányzat vezetője 

   

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI Szülői Munkaközössége 

képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend 

elfogadása során egyetértési és véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 04.  

 

…………………………………………… 

 SZMK elnök 

   

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola Intézményi Tanácsa képviseletében és 

felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend elfogadása során 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk. 

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 05.  

 

……………………………………………. 

 Intézményi Tanács elnöke 

 

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI nevelőtestülete jelen Házirendet 

mellékleteivel együtt a 2019. szeptember 09. napján megtartott értekezleten megismerte 

és elfogadta.  

 

Alsózsolca, 2019. szeptember 09. 

 

 …………………………  

 a nevelőtestület képviseletében 

 

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI Házirendjét mellékleteivel együtt 

2019. év szeptember hó 10. napján jóváhagytam. 

 …………………………… 

 Nagyné Tóth Zita 

 Intézményvezető 

Alsózsolca, 2019. szeptember 10. 
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1. számú melléklet  

 

Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyilvántartási rendje 
 

1. A könyvtárat az iskola dolgozói és tanulói vehetik igénybe. 

2. A szolgáltatások használóinak körét az iskola intézményvezetője bővítheti. 

3. A könyvtár használata ingyenes. 

4. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben 

kölcsönözhető, kisebbik része csak az olvasóteremben használható. 

5. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

6. A könyvek kölcsönzési időtartama 3 hét. 

7. Ha a tanuló a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, vagy megrongálja, 

köteles másik példányról gondoskodni.  

8. Amennyiben a tanuló a könyvtárral szembeni tartozást többszöri felszólításra sem 

rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat. 

9. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári 

tartozásokat rendezni kell. 

10. A könyvtár az ajtóra kifüggesztett időben tart nyitva, ebben az időben van lehetőség 

a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 

11. Tanítási szünetben a könyvtár zárva tart. 
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2. számú melléklet 
Géptermi rend 

 

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

nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a szaktanár engedélyezheti. 

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni. A gépterem 

kulcsát csak a külön listán szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy 

csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség 

áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 

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

megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért 

a kijelölt személy a felelős. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik.  

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel 

összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei 

végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

9. Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez illetve azok kiszolgálásához 

tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10.  A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) 

műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen 

rendellenességet azonnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak. 

11. A számítógép javításoknak illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki 

kell elégítenie a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a 

szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai 

követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármilyen 

beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat.  

Tilos: 

 a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített 

operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, 

jellemzőit megváltoztatni, 

 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül 

adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, 

a védelmi rendszert feltörni. 

Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 
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3. számú melléklet 
ETIKAI KÓDEX 

Az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulói számára 
 

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI, VISELKEDÉSI SZABÁLYOK 

1. Iskolai megjelenés 

 Külsőd legyen mindig tiszta és ápolt, öltözködésed, hajviseleted célszerű, 

szélsőségektől mentes, életkorodhoz illően egyszerű. 

 Egészséged érdekében legyen tisztasági csomagod. Étkezés előtt, sportfoglalkozás 

után szükség szerinti mértékben tisztálkodj. 

 Ünnepélyes alkalommal megfelelő öltözetben – fehér blúz vagy ing, sötét szoknya 

vagy nadrág- jelenj meg. 

 Testnevelési órán és sportfoglalkozáson használt sportfelszerelés: tornacipő, fehér 

tornazokni, fehér póló és sötét nadrág. 

 Tilos a feltűnő ékszerek viselése, az elveszett értékekért az iskola nem vállal 

felelősséget.  

 A fiúk nem hordhatnak az iskolában fülbevalót, nem jelenhetnek meg festett hajjal. 

 A lányok sminkje, festett haja, műkörme, műszempillája nem megengedett 

iskolánkban. 

2. Tiszteletadás 

 Nevelőidet, az iskola dolgozóit, az iskolába érkezőket, ismerőseidet a napnak 

megfelelően, vagy hazánkban elfogadott módon tisztelettudóan köszöntsd. 

 Légy mindenkor udvarias, tisztelettudó, előzékeny a felnőttekkel, segítőkész a 

kisebbekkel és idősebbekkel, a rászorulókkal szemben. 

3. Kulturált magatartás 

 Az iskolában úgy viselkedj, hogy iskolánk jó hírnevét megőrizd. 

 Vigyázz magad és mások testi épségére, ne verekedj, védd meg a kisebbeket. 

 Ne beszélj csúnyán, ne használj trágár kifejezéseket. 

 Magatartásod az iskola területén és azon kívül is mindig az alkalomnak megfelelően 

példamutató legyen. 

 Kulturáltan, a szabályokat betartva közlekedj. 

4. Kulturált szórakozás 

 Az iskolai és más rendezvényeken egyaránt tartsd szem előtt a kulturált 

szórakozást. 

 Nyilvános szórakozóhelyet, játéktermet csak szülői engedéllyel látogathatsz. 

 Az intézményben – ide értve az iskola udvarát, a főbejárat előtti 5 méter sugarú 

területrészt és az iskola parkolóját is – a tanulók számára tilos a dohányzás, az 

alkohol - és a drogfogyasztás. 

 Ha barátod, barátnőd van, viselkedéseddel ne lépd át a jó ízlés határát, a szerelem 

nem a nyilvánosságra tartozik. 

 A tanítási időn kívüli időszakban késő este ne tartózkodj az utcán felnőtt kísérete 

nélkül. 


