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1. Általános alapelvek 
 

1.1. A házirend feladata 
 

Az iskola tanulói közösségének életét a házirend szabályozza, amelyben érvényesül a jogok és kötelességek 

összhangja. A házirend feladata azoknak a helyi szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az iskola 

törvényes működését, a pedagógiai programban meghatározott célok megvalósítását és szabályozzák az 

iskolahasználók egymással való kapcsolatát. 

Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, 

az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához 

tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 

A házirendben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, 

illetve teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és 

tanulói jogok érvényesítésére. A jogok gyakorlása akkor nem tekinthető rendeltetésszerűnek, ha az a 

házirendben, a köznevelési törvényben, illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 

biztosított jogok csorbítására, az érdekképviseleti lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás 

elfojtására, a tájékoztatási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást 

haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit – a köznevelési törvényben szabályozott 

eljárás keretében – orvosolni kell. Az eljárásban a tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható 

megnyugtatóan. 

 

1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya 
 

A tanulói jogok körébe tartoznak az általános emberi és állampolgári jogok, a gyermeki jogok és a köznevelési 

törvényben meghatározott tanulói jogok. 

Iskolánk házirendje – pedagógiai programunkkal és az SZMSZ-szel összhangban – a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény), a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet, a szakképzésről szóló 2011. évi CLV. törvény és az 

1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a „Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény” iskolai életre vonatkozó 

előírásai alapján készült.  

A házirend szabályainak megtartása az intézmény területén és az iskola által szervezett iskolán kívüli 

rendezvényeken az iskola minden tanulójára, dolgozójára és az iskolába látogató egyéb személyek számára 

kötelező. 

 

1.3. A házirend nyilvánossága  
 

Az intézmény tanulói a házirendet a beiratkozáskor megkapják. Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki 

óráján, illetve első szülői értekezletén, valamint a házirend érdemi változásai esetén tájékoztatni köteles a 

tanulókat és a szülőket a házirend szabályairól. A házirend előírásai, értelmezése felől a tanulók és szülők 

tájékoztatást kérhetnek a tanuló osztályfőnökétől, valamint az intézmény vezetőjétől. A tanulónak jogában 

áll az iskolai dokumentumokat megismerni: az SZMSZ-t, a pedagógiai programot és a házirendet. Ezek a 

dokumentumok megtalálhatóak, a nevelői szobában, az iskola könyvtárában és az iskola titkárságán. A 

házirendet az iskola honlapján közzétesszük. 

 

2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 
 

2.1. A tanulói felvétel, átvétel feltételei, követelményei és eljárási rendje 
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A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján 

keletkezik. A felvétel és átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója 

dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre.  

Az általános iskolában a felvétel feltétele az óvodai szakvélemény és a tankötelezettség.   Amennyiben a 

tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a beiskolázási körzetben van, felvétele kötelező. 

Beremenden, Kásádon és Kistapolcán élő családok gyermekei iratkozhatnak be automatikusan 

intézményünkbe. Minden más településről jelentkező tanuló az igazgató, illetve a Mohácsi Tankerületi 

Központ Igazgatójának egyeztetett döntése alapján nyerhet felvételt iskolánkba. Előnyben kell részesíteni azt 

a jelentkezőt, aki nemzetiségi német nyelvoktató programot választ. A tanév közben Beremendre települő 

családok gyermekei automatikusan folytathatják tanulmányaikat intézményünkben. 

Az általános iskolába történő jelentkezés és felvétel rendjét a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ  határozza meg, az iskola igazgatója hozza nyilvánosságra legalább egy hónappal a beiratkozást 

megelőzően. 

A zeneiskolába a növendékeknek minden tanév végén újra be kell iratkozniuk a következő tanévre. A 

zeneiskolában a felvételi meghallgatást követően a szaktanárok javaslata alapján az intézmény vezetője dönt 

a felvételről, melyről a szülő értesítést kap. A zeneiskolában a tanulói jogviszony létesítésekor, ill. térítési 

díj/tandíj fizetési kötelezettséggel igénybe vehető többletszolgáltatások igénylésekor a tanuló, ill. törvényes 

képviselő írásban köteles nyilatkozni arról, hogy a jogerősen megállapított térítési díjat/tandíjat a 

határozatban megszabott időben és módon megfizeti.  

 

2.2. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai 
 

A mindenkori első osztályosok osztályba sorolásáról az iskolavezetés dönt figyelembe véve a tanulni kívánt 

nyelvet, az osztályok létszámát. Az év közben érkező tanulók osztályba sorolásáról az igazgató dönt. A 

felvétel, átvétel elutasítás az érvényes jogszabályok figyelembe vételével az intézményvezető hatáskörébe 

tartozik. 

Az iskolai osztályba felvehető gyermekek létszámát a törvény maximálja. Egy településről érkező tanulók egy 

osztályba kerülnek, meghatározó a nemek és nyelvi csoportok létszáma, és a hátrányos helyzetű gyermekek 

aránya. 

Az osztályok csoportokra bonthatók. A csoportbontás feltétele az átlaglétszám feletti létszám, kivétel a 

nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók részére szervezett csoport, ahol 8 fővel csoport indítható és a 

fenntartóval való egyeztetés. Nyelvi órákon kívül csoportbontást alkalmazunk technika, informatika etika/hit- 

és erkölcstan órán. A csoportbontás szempontja: a szülői nyilatkozat ill. a technika és informatika terem 

befogadóképessége. 

 

2.3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje 
 

Megszűnik a tanulói jogviszony: 
● ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján, 
● az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, 
● a tankötelezettség utolsó éve utolsó napján, ha nem kívánja folytatni tanulmányait.   
● olyan súlyos fegyelmi vétséget követett el, amely a megfelelő eljárás után az iskolából való kizárást 

vonja maga után. 
 

A zeneiskolában annak a növendéknek, aki: 
● valamelyik zeneiskolai osztályt elvégezte, és a következő tanévre nem iratkozik be; 
● továbbképző osztályait sikeresen elvégezte; 
● féléves térítési díjjal vagy tandíjjal tartozik, mentességet, mérséklést nem kapott, és tartozását 

írásbeli felszólítás után sem hajlandó rendezni. 
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3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok 
 

3.1. A diákjogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 
 

3.1.1. A tanuló személyiségi jogainak tiszteletben tartása 

A tanuló jogait a tanulói jogviszony fennállása idején gyakorolhatja. 

A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánéletét tiszteletben tartsák. A tanuló 

nem vethető alá fizikai és lelki erőszaknak, testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen bánásmódnak. 

A magánélethez való jogát az iskolában a tanuló akkor gyakorolhatja, ha az nem vezet mások kirekesztéséhez, 

elszigeteléséhez, kigúnyolásához, ha az az etikai elvárásokkal összeegyeztethető. 

A tanulók vallási, világnézeti meggyőződését, etnikai, nemzeti önazonosságát tiszteletben kell tartani. A 

tanuló joga, hogy nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban 

részesüljön (német nemzetiségi oktatás). Intézményünkben a tanulók hit- és vallásoktatásban vehetnek részt. 

A tanulónak joga van ezen meggyőződésének kinyilvánítására, de csak akkor, ha nem sérti mások 

joggyakorlását, illetve ha ez nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, nem korlátozza társai 

tanuláshoz való jogának gyakorlását. 

 

3.1.2. A személyes adatok védelme 

A tanuló (a szülő) által az iskola rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak jogszerűen meghatározott 

célokra szabad felhasználni. 

Az iskola a tanulókról a köznevelési törvény 41. §-ában meghatározott adatokat tartja nyilván. Az adatok 

továbbítása a köznevelési törvény és az adatkezelésről szóló törvény előírásainak megfelelően történhet. A 

tanuló (kiskorú esetében a szülő) a beiratkozáskor tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. A tanuló 

(a szülő) köteles a személyi adatok változásait azonnal az osztályfőnöknek és az iskolatitkárnak írásban 

bejelenteni. 

Az iskola gondoskodik arról, hogy az adatok ne jussanak illetéktelenek tudomására. A tanulói adatok 

továbbítása az intézmény adatkezelési szabályzata alapján történhet. 

 

3.1.3. A kérdezés, véleménynyilvánítás, tájékoztatás, információhoz jutás rendje 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával, kulturáltan véleményt mondjon az iskola 

működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekről, illetve véleményét bármely 

kérdésben kifejtse. 

A tanuló joga, hogy tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, munkájának értékeléséről. 

Személyi problémái, érdekei védelmére, pályaválasztási gondjai megoldására, osztályfőnökétől, az iskola 

vezetőitől, pályaválasztási felelőstől, DÖK-től segítséget kérhet. 15 napon belül érdemi választ kell kapnia 

kérdéseire.  

A köznevelésről szóló törvény 46. §-a (6) bekezdésének j) szakasza alapján a tanuló joga, hogy jogai 

megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, igénybe vegye a 

nyilvánosságot. Az iskola a vitás ügyek rendezése érdekében előzetes egyeztetést biztosít a szülőnek és a 

tanulónak. Az előzetes egyeztetésre az iskola igazgatója tesz javaslatot. Az egyeztetésen részt vesz az eljárást 

kezdeményező, az iskolavezetés, a tantestület, a DÖK, illetve a szülői szervezet képviselője. Amennyiben az 

egyeztetés sikertelen, a jogorvoslatot le kell folytatni. 

A tanulókat minden tanévben az osztályfőnökök tájékoztatják a jogaik gyakorlásához szükséges 

információkról, a jogaik gyakorlásához szükséges eljárásokról. 
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3.1.4. A tanulók képességeinek, érdeklődésének megfelelő oktatásban való részvétel 

Az iskola tanulóinak joga, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságuknak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljenek, képességeiknek megfelelően továbbtanuljanak. 

A tanuló joga, hogy a tanítás során az ismeretek közlése tárgyilagos és többoldalú legyen. Ha valamit nem 

ért, joga van kérdezni, újabb magyarázatot kérni. 

A tanuló joga, hogy részt vegyen felzárkóztatáson, tehetséggondozáson, szakkörön, sportfoglalkozásokon, 

illetve zeneoktatásban. 
 

2011. évi CXC. törvény 57. § (1) bekezdése alapján a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha 

az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. 

Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának 

megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az 

esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola 

magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. 

A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken. A 

tanulók az iskolai, körzeti, megyei és országos versenyekre való felkészüléshez igénybe vehetik a szaktanárok 

felkészítő munkáját. A tanulmányi és sportversenyeken induló tanulót az igazgató a verseny napján 

felmentheti a tanítási órákon való részvétel alól abban az esetben, ha a verseny időtartama eléri a három 

órát. 

 

3.1.5. A tantárgy-, foglalkozás- és tanárválasztás rendje 

A tanuló joga, hogy tanulmányai során a pedagógiai programban meghatározott tantárgyakat, 

foglalkozásokat válasszon a jogszabályokban rögzített határidőig. Az iskola minden év április 15-ig közzéteszi 

a tájékoztatót azokról a tárgyakról, amelyekből a tanuló választhat. A tanuló a választását május 20-ig az 

osztályfőnök közreműködésével írásban átadja az igazgatóhelyettesnek. A kiskorú tanuló döntését a szülő 

aláírása hitelesíti. A választható tantárgyak esetében a tanuló döntése egy tanévre szól, kivéve az idegen 

nyelv, nemzetiségi nyelv és iskolaotthonos képzést, amely 1-8. ill. 1-4. évre szól. Tanév közben 

tantárgyválasztás módosítására nincs lehetőség.  

 

3.1.6. A számonkérés összeférhetetlenségi szabályai 

A diáknak joga, hogy az előre tervezett témazáró dolgozatokra felkészüljön. Biztosítani kell, hogy a témazárók 

megírására megfelelő körülmények között kerüljön sor. Ennek érdekében: 

● egy napon a témazáró dolgozatok száma kettőnél több nem lehet; 

● a tanuló hiányzása esetén köteles pótolni a témazáró dolgozatát; 

● a kijavított dolgozataikat a diákok 10 munkanapon belül értékelve visszakapják, amelyen a szaktanár 

feltünteti a hibákat, valamint írásban értékeli a teljesítményt; 

● Több napos igazolt távollét esetén – amennyiben az adott tantárgyból legalább három órát 

mulasztott - 1 hetet kell biztosítani a tanuló számára, hogy a kiesett anyagot pótolja. 

● A tanulónak joga van közölni nevelőivel, ha érdeke sérelmet szenved.  

 

3.1.7. Az osztályozó-, javítóvizsgák eljárási szabályai 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek a 2012. szeptember 2-án hatályba lépő rendelkezései szerint, a 

tanuló javítóvizsgát tehet, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott. 

A javítóvizsgákat minden évben augusztus 21–30. között tartja az iskola. A javítóvizsgára történő felkészülés 

támogatására az iskola minden tantárgyból korrepetálást szervez. A tanuló írásban tájékoztatást kap a 
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korrepetálásról, a vizsgaidőpontról, a vizsga formájáról és a vizsga tematikájáról ( írásos tájékoztató a 

szülőnek, iskolai hirdetőtábla). 

A tanuló osztályozóvizsgát tehet:  
● ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
● engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
● 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület engedélyezi.  

Az osztályozóvizsgák időpontja minden tanév január/május hónapja. A vizsgára történő jelentkezést az 

igazgatóhoz kell benyújtani, kiskorú tanuló esetében a kérelmet alá kell írnia a szülőnek is. 

A tanulónak jogában áll független vizsgabizottság előtt beszámolni tudásáról.  

 

3.1.8. A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai – egyéni munkarend feltételei 

A tanuló indokolt esetben szakértői vélemény alapján felmentést kérhet egyes tantárgyak gyakorlati része és 

a testnevelés alól ideiglenes vagy állandó jelleggel. Indokolt esetben alkalmi jelleggel testnevelésből a szülő 

is kérheti gyermeke felmentését. 

Az értékelés alóli mentesítés és kedvezmény a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 

alapján adható. 

Testnevelés alóli mentesítés, könnyített vagy gyógytestnevelésre való besorolás szakorvosi javaslatra csak az 

iskolaorvostól kérhető. A kérelmeket lehetőleg a beiratkozáskor, de legkésőbb minden tanév szeptember 10-

ig be kell nyújtania a kérelmezőnek. 

A tankötelezettség – a szülő választása alapján – iskolába járással teljesíthető. Ha a tanuló egyéni adottsága, 

sajátos helyzete indokolja, és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése 

szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre egyéni 

munkarend  kérelmezhető. Az egyéni munkarenddel rendelkezőt - az iskolában vagy azon kívül folyó 

gyakorlati képzés kivételével - az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. 

Azonban valamennyi tantárgyból osztályozó vizsgát köteles tenni, az egyéni munkarend ugyanis nem 

mentesíti a tanulót egyetlen tantárgy tanulmányi követelményeinek teljesítése alól sem. Az egyéni 

munkarend engedélyezésével kapcsolatos eljárás kérelemre indul, melyet a szülő nyújthat be, a kérelem 

elbírálása az Oktatási Hivatal joga és kötelessége. 

 

3.2. A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről a megelőző tanév végén 

A tankönyvek listáját az érvényes jogszabályok, rendelkezések szerint állítja össze az iskola.  

Az iskola minden olyan tanuló részére, aki az érvényes jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, 

megszervezi az ingyenes tankönyvellátást.  

 Az iskola igazgatója minden év január 10-ig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a 

tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való 

hozzáférés útján. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell 

elvégezni.  

 A felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20-áig tájékoztatja nevelőtestületet. 

  Az iskola igazgatója minden év január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről 

tájékoztatja a szülőt. 

 Az iskolának legkésőbb május 31-ig közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező 

olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek.   

Tankönyvtámogatás módja: 

● a Közművelődési és iskolai könyvtárból éves használatra tankönyv kölcsönözhető a könyvtári készlet 

erejéig minden évfolyamon. 
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3.3. Rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje 

A köznevelésről szóló törvény 46. §-a (6) bekezdésének d) szakasza szerint a tanuló joga, hogy rendszeres 

egészségügyi felügyeletben, ellátásban részesüljön; a törvényi előírásoknak megfelelő orvosi vizsgálatokon 

részt vegyen. 

A vizsgálatokról a tájékoztatás az osztályfőnök feladata. A rendszeres egészségügyi felügyelet ellátásának 

formái az alábbiak: 

● orvosi szűrővizsgálat évente; 

● iskolaorvosi ellátás; 

● védőnői ellátás. 

 

4. Az egyes tanulói kötelességek teljesítésének szabályai 
 

A köznevelési törvény 46. § (1) bekezdése foglalja össze a tanulói kötelességeket, amelyeknek betartása 

minden tanulónk számára kötelező. 

A tanulók jogi kötelezettségei körébe tartozik mások emberi, állampolgári, gyermeki jogainak tiszteletben 

tartása, továbbá a jogszabályokban rögzített egyéb kötelezettségek is beletartoznak. 

 

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy: 

●  a legjobb tudása szerint végezze iskolai munkáját, tegyen eleget – rendszeres munkával és 

fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének; 

● tartsa meg a tanulmányi rendet, és az iskola szabályzatainak rendelkezéseit; 

● mindig hozza magával a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszereléseket;  

● tanítási órán kívüli megbízatását lelkiismeretesen teljesítse; 

● a napközis tanuló kötelessége, hogy számot adjon felkészüléséről a napköziben; 

● köteles a tanuló részt venni kötelező és a választott foglalkozásokon; 

● pontosan, előírásszerűen be kell tartani az iskolai, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások az iskola 

helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét; 

● képességeihez méltóan képviselje iskolánkat tanulmányi versenyeken, énekkarban, 

sportrendezvényeken, ünnepélyeken, szakosztály versenyeken és egyéb kapcsolatai során; 

● fegyelmezett magatartásával járuljon hozzá az iskola jó híréhez, ennek megfelelően viselkedjen. 

● Óvja saját és társai testi - lelki egészségét! Úgy viselkedjen és közlekedjen, hogy sem a saját, sem 

pedig társai épségét ne veszélyeztesse! A felsőbb évfolyam tanulói kötelesek kisebb társaik megvédésére, 

óvására.  

● Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.  

● Ellenőrző könyvét hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órára magával vigye, azt a 

nevelőnek kérésre átadja, a bejegyzéseket írassa alá szüleivel.  

● Haladéktalanul jelentse a tanuló osztályfőnökének, ill. a gondnoknak, ha az iskola területén 

veszélyeztető állapotot észlel. 

 

4.1. A foglalkozásokról való távolmaradás szabályai 

A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott foglalkozásokon. Kötelessége, hogy 

képességeinek megfelelően tanuljon. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásokról távol marad, mulasztását 

igazolnia kell. A mulasztás igazolása szülői vagy orvosi igazolással történhet. 

A tanuló távolléte igazolt hiányzásnak minősül, ha a tanuló a házirendben meghatározott módon engedélyt 

kapott a távolmaradásra, vagy ha a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározott módon igazolta. 
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4.1.1. Távolmaradás kérésének rendje 

Kivételes, indokolt esetben a szülő (gondviselő) előzetes kérésére az osztályfőnök vagy az igazgató felmentést 

adhat az oktatásban való  részvétel alól: 

● maximum három nap esetén az osztályfőnöktől kérhető írásban; 

● három napnál hosszabb időszakra az intézmény vezetőjétől kérhető előre, írásban; 

● sport- és kulturális egyesület vagy egyéb szervezet hivatalos kikérése esetén előre, írásban;  

● A 8. osztályosoknak a felvételi napon való megjelenést előzetesen be kell jelenteni az 

osztályfőnöknek írásban (e-ügyintézés). A felvételiken és alkalmassági vizsgálatokon való részvétel nem 

minősül hiányzásnak. 

● A zeneiskolában a foglalkozásokról való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló esetén a szülő 

vagy gondviselő kérheti.  

● Országos tanulmányi verseny előtt a tanuló 1 felkészülő napot vehet igénybe, amely nem minősül 

hiányzásnak. 

 

4.1.2. Mulasztás igazolásának módja 

A betegség miatti távollétet orvosi igazolással lehet igazolni. Az iskola elvárja, hogy a szülő (gondviselő) a 

mulasztás első napján (telefonon,  üzenetben stb.) jelezze a tanuló mulasztásának okát, a távollét várható 

időtartamát. A tanuló közösségbe csak orvosi igazolás bemutatása után jöhet. 

Hatósági idézés miatti távollétet az osztályfőnöknek előre be kell jelenteni.  

Minden igazolást a hiányzást követő öt munkanapon belül el kell juttatni az osztályfőnöknek. (Ennek 

leggyorsabb és legegyszerűbb módja a Kréta e-ügyintézés funkció alkalmazása). 

Amennyiben a tanuló a hiányzását nem a házirendben meghatározott módon és a megadott határidőn belül 

igazolja, hiányzása igazolatlannak minősül. 

Késésnek számít, ha a diák becsengetés után érkezik az órára. A késés tényét a szaktanár a naplóban percre 

pontosan regisztrálja. Ha az igazolatlan késések együttes ideje eléri a 45 percet, akkor az igazolatlan órának 

számít. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 

Igazolt késésnek kell elfogadni, ha a tanuló a tömegközlekedésben előforduló olyan forgalmi akadály miatt 

késik, amikor a közlekedés hosszabb időre megbénult. 

Mind az igazolatlan mulasztás, mind az igazolatlan késés fegyelmi vétség. 

 

4.1.3. A mulasztás következményeinek meghatározása 

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

meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból meghaladja az éves óraszám 30%-át, és nincs elegendő 

osztályzata, a tanév végén nem osztályozható, illetve a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát 

tehet. 

A zeneiskolai oktatásban résztvevő növendékek számára az általános iskolai órákkal egyenértékű 

foglalkozásoknak minősülnek a hangszeres és szolfézs órák, zongorakíséretes korrepetíció, kamarazenei, 

zenekari, énekkari foglalkozások, szereplések, melyekről a tanulók csak igazoltan hiányozhatnak.  Ha a 

zeneiskolában a tanuló igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulaszt, a tanulói jogviszonya megszűnik, 

feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban 

figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola 

írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 

 

4.1.4. Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedés rendje 

Az igazolatlan órák következményeinek dokumentálása mellett tanköteles tanuló esetén: 

● egy óra igazolatlan mulasztás után az osztályfőnök értesíti a tanuló szülőjét vagy gondviselőjét, 

● tíz óra igazolatlan mulasztás után az osztályfőnök értesíti a szülőt, a lakóhely szerinti gyermekjóléti 

szolgálatot és az illetékes kormányhivatalt; 
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● harminc óra igazolatlan hiányzás esetén a szabálysértési hatóságot és az illetékes gyermekjóléti 

szolgálatot, 

● ötven óra igazolatlan hiányzás esetén az illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 

 

4.2. Taneszközökért, felszerelésekért való felelősség szabályai 

A tanév első tanóráján szaktantermenként a terem- és eszközhasználat rendjéről a szaktanár tájékoztatást 

ad. A tanulók aláírásukkal igazolják az oktatáson való részvételt. 

A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás 

során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

Kölcsönzés esetén a határidő lejártakor az iskolának vissza kell szolgáltatni minden, az iskola tulajdonát 

képező tárgyat, eszközt, könyvet. Ennek elmulasztása esetén az igazgató egyedi mérlegelés alapján dönt 

arról, hogy fegyelmi eljárást kezdeményez, vagy rendőrségi feljelentést tesz. 

 

4.3. A tanuló saját környezete és a használt eszközök rendben tartásának szabályai 

A tanuló kötelessége, hogy az iskolai elfoglaltságához igazodva a pedagógus felügyelete, szükség esetén 

irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben 

tartásában, a tanítási órák előkészítésében, lezárásában. 

Ennek megfelelően különösen fontos, hogy: 
● az óra alatt a tantermet rendeltetésszerűen használja, a tanuló tartsa tisztán azt az asztalt, padot, 

széket, amelyet a tanítási órán használ. 

● jelezze, ha a berendezésben valamilyen sérülést tapasztal. 

● A szekrénykulcsokat tanév végén minden tanuló adja le az osztályfőnöknek! 

● A zeneiskola tulajdonát képező hangszerekre minden tanulónak, különös gonddal kell vigyáznia. A 

hangszeren gondatlanságból, szándékosságból keletkezett károkat a szülőnek meg kell térítenie, a hangszer 

elvesztése vagy használhatatlanná tétele esetén, annak piaci új árát kell megtéríteni. A hangszerek 

karbantartásáról, generáljavításáról a zeneiskola gondoskodik. 

 

4.4. Térítési díj, tandíj, hozzájárulás megállapítása 

A tanuló a szociális helyzetétől függően kedvezményben, támogatásban részesülhet. A kedvezményezettek 

körét jogszabály szabályozza. A lehetőségekről és az igénylés módjáról az iskola évente (szóban vagy írásban, 

az érvényben lévő törvényi előírásoknak megfelelően) tájékoztatja a szülőket. A tájékoztatás megtartásáért 

az osztályfőnök/szaktanár felel. 

 

Az alapfokú művészetoktatásban a tanórai részvételért fizetendő térítési díj és tandíj mértékét a KLIK 

szabályzatában meghatározottak alapján évenként állapítjuk meg (Melléklet a 8/2014. (XI. 25.) KLIK elnöki 

utasításhoz). Erről az érintett tanulókat és szülőket a felvétel és beiratkozás alkalmával tájékoztatjuk. 

A térítési díjat és a tandíjat két részletben fizetik be a fizetésre kötelezettek október 15-ig, illetve március 15-

ig. Az alapfokú művészetoktatásban indokolt esetben lehetőség van kedvezményes térítési díj fizetésére, ill. 

a fizetési kötelezettségének részletekben történő teljesítésére. A fizetés részleteiről (ideje, módja, összege) 

a Kréta felületen tájékozódhatnak a tanulók/szülők, ill. a szaktanárok és az iskolatitkár nyújt információt a 

tanulóknak/szülőknek. 

A kérelmeket, amelyhez csatolni kell a szükséges dokumentumokat, az igazgatóhoz írásban kell benyújtani. 

Az igazgató döntéséről írásban tájékoztatja a diákot, kiskorú esetén a szülőt. A jogszabály által meghatározott 

tandíjat és a térítési díj ellenében igénybe vett szolgáltatások díjait számla, ellenében kell megfizetni.  

 

A tanuló, ha a család anyagi helyzete indokolttá teszi, ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben 

részesülhet. Az étkezési térítési díjat az illetékes ügyintéző a jóváhagyott befizetési napokon szedi be. 

Betegség esetén az étkezés lemondását a szülő köteles bejelenteni. 
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4.5. A tanulói alkotás tulajdonjoga 

A tanuló az általa a tanulói jogviszonyban létrehozott dolog, alkotás vagyoni jogát általában nem szerzi meg, 

azok az iskolát illetik meg. A rendkívüli értékű alkotás, műalkotás, szellemi termék vagyoni joga azonban a 

tanulót illeti meg. A rendkívüli érték meghatározása az adott esetben az intézmény igazgatójának jogköre. 

Amennyiben a rendkívüli értékű alkotás tulajdoni jogát az intézmény kívánja megszerezni, a tanulóval 

(kiskorú tanuló esetén gondviselőjével) írásos szerződésben kell szabályozni ennek feltételeit. 

 

5. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 
 

5.1. Tanítási órák, egyéb foglalkozások rendjének kialakítási szabályai 

A tanév munkarendjét az ágazati miniszter által évente kiadott jogszabály tartalmazza. A tanév rendjét és a 

tanítás nélküli napok számát törvény szabályozza. A tanítás nélküli napok felhasználásáról az iskolavezetés és 

a DÖK dönt. 

A tanév helyi rendjét a nevelőtestület határozza meg, és azt az iskola éves munkatervében rögzíti. A tanév 

rendezvényeinek, ünnepélyeinek számáról, megszervezéséről, lebonyolításáról az igazgató és a DÖK dönt, ill. 

felelősöket jelöl ki. Szülői értekezletet, fogadóórát, tanévnyitó és -záró értekezletet csak a tanítási időn kívül 

lehet szervezni. 

A tanuló köteles betartani a tanulmányi rendet, az iskola szabályzatainak (például házirend) rendelkezéseit. 

A tanuló köteles felkészülten, a megkövetelt felszereléssel megjelenni az órákon, részt venni az órai 

munkában. 

Tanórák alatt a tanulók kötelesek a tanóra helyszínén tartózkodni. Az iskola egyéb helyiségeiben, folyosóin 

tilos tartózkodni a diákoknak a tanítási órák alatt. 

Testnevelési órán balesetveszély miatt bármilyen ékszer, kiegészítő használata tilos. Tanóra alatt az 

öltözőben senki sem tartózkodhat. Az eseti felmentést kérő diákok kötelesek a tanóra helyszínén tartózkodni.  

 

A ruházattal kapcsolatos szabályok 
 

A tanuló ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára, alkotómunkához megfelelő öltözködésére, 

viselkedésére. A tanuló kötelessége az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken ápoltan, tisztán, 

kulturáltan megjelenni. Az iskolában kerülendő a kirívó, közízlést romboló öltözködés, hajviselet. 

Amennyiben a tanuló az iskolában való megjelenésével a közízlést rombolja, úgy az osztályfőnök értesíti a 

szülőt. 

Nemzeti ünnepeink, évnyitó, ballagás, valamint a zeneiskolai vizsgák alkalmával a tanulók ünnepi ruhában 

sötét (kék vagy fekete) szoknya, illetve alkalmi nadrág és fehér blúz (ing) jelenjenek meg az iskolában. 

Testnevelésórákon a lányoknak fehér póló, kék tornaruha, fehér zokni és tornacipő, a fiúknak fehér póló, kék 

tornanadrág, fehér zokni és tornacipő a kötelező öltözet. Szükség esetén melegítő viselhető. A testnevelési 

tantervi követelmények teljesítésének előfeltétele, hogy a tanuló sportfelszerelésben jelenjen meg az 

órákon.  

 

5.1.1. A tanítási napok rendje 

● Szorgalmi időben munkanapokon az iskola épületének nyitvatartási ideje: 650-től 1930-ig terjedő 

időszak. 
● Az iskolát pihenő- és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Ez alól kivétel a külön elrendelt nyitva 

tartás. A fenti időponttól történő eltérést az igazgató engedélyezheti. 
● A tanítás 8 órakor kezdődik A külterületről bejáró tanulók részére reggeli ügyeletet biztosítunk 700 – 

745-ig a kijelölt folyosószakaszon vagy udvaron. Őket iskolabusz szállítja az iskolába. A helyben lakó tanulók 

745 -kor jelenjenek meg az iskolában. 
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● A tanulót szülője a portáig kísérheti el, illetve a tanórák befejezése után ott, vagy a földszinti folyosón 

várhatja meg. Kivéve: az első osztályosokat szeptember hónapban a szülő bekísérheti a folyosóra a gyermek 

szekrényéig. 
● A tanterembe becsengetéskor nevelői kísérettel léphetnek be a tanulók. A szaktantermek cseréje 

fegyelmezetten történjék. 
● A zenetanítás az általános iskolai órákhoz csatlakozva kezdődik. A tanuló a tanítási órára az óra előtt 

legfeljebb öt perccel előbb érkezzen, a folyosón fegyelmezetten várakozzon. 
● Az iskolaotthonos oktatás miatt a délutáni foglalkozásra váró tanulók csendben várakozzanak a 

folyosón, illetve az udvaron. 
● A szünetekben a tanulók hagyják el a tantermet, és a folyosókon, illetve a kijelölt udvarszakaszon 

tartózkodjanak! Becsengetéskor sorakozni nem kell az udvaron. A tanulók fegyelmezetten vonuljanak a 

tantermük elé, ahol csendben, sorakozva várják a nevelőt. Az alsó tagozatos gyerekek az első és a második 

szünetben a tanító felügyelete mellett a tanteremben tartózkodhatnak. A következő szünetekben vonuljanak 

ki a tanteremből! Az alsós folyosószakaszon a felsős tanulók csak indokolt esetben (informatika óra, 

szekrények használata) tartózkodjanak! 
● Az iskola területét nagyon indokolt esetben, csak az ügyeletes nevelő/osztályfőnök engedélyével, a 

portán való bejelentkezés után lehet elhagyni. Az iskola – szorgalmi időszak alatti – elhagyásához szülői kérés 

szükséges, melyet a szülő előzetesen írásban nyújt be (lehetőleg Kréta – e-ügyintézés, és/vagy üzenet 

formájában). 
● A tanítási óra zavartalanságának biztosítása érdekében nevelőt, tanulót az óráról kihívni, az órát 

zavarni csak alapos indokkal szabad. 
● A tanuló a nevelői szobába engedély nélkül nem léphet be.  
● Az iskolai büfé reggel 7 órától áll a tanulók rendelkezésére 1400 óráig. A vásárlás az óraközi 

szünetekben sorakozva, kulturáltan történjen.  
● A tanulóknak ajánlott tisztasági csomagot és az iskolaotthonos gyermekeknek váltócipőt is tartani a 

szekrényükben. 
● Ha a tanuló kerékpárral érkezik az iskolába, a kerékpárját lezárva a tárolóba helyezze el.  
● A tanítás befejezése után az iskolai étkezésben részesülő tanulók a napközis nevelő irányításával 

vonulnak az ebédlőbe, ahol kulturáltan, a higiénés szabályok betartásával fogyasztják el ebédjüket. Étkezés 

után zárt rendben nevelői kísérettel térnek vissza a foglalkoztatási terembe. A csak iskolai étkeztetésben 

részesülő tanulók az ebéd után az ebédlőből – az iskolai felszerelést magukkal hozva- önállóan távoznak.  
● A napközis foglalkozás 1230 – 1600 -ig tart. Szükség esetén 1630 –ig felügyeletet biztosítunk. Napközis 

foglalkozásról csak írásos szülői kérelemmel engedhető el a tanuló. 
● A bejáró tanulókat iskolabusz szállítja a lakhelyükig.  
● A tornaterembe csak tornacipőben szabad belépni. Nevelői felügyelet nélkül a tanulók nem 

tartózkodhatnak a tornateremben. Az öltözőben is elvárás a kulturált viselkedés. 

 

5.1.2. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 

Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez az iskola munkarendje alapján. A tanórán kívüli foglalkozások formái: 

● Tanulószoba, tanulást segítő foglalkozás, napközi 

● felzárkóztató foglalkozások 

● tantárgyi versenyekre, pályázatokra való felkészítés 

● szakkör 

● diákönkormányzat 

● énekkar 

● tanulmányi-, művészeti és sportversenyek 

● kulturális rendezvények, programok 

● tanulmányi kirándulás 
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● egyéb 

 

Az iskola tanulói bekapcsolódnak a versenykiírásokban foglaltak szerint a körzeti megyei országos tanulmányi 

és sportversenyekbe. 

A házi tanulmányi versenyek győztesei képviselik az iskolát a magasabb szintű versenyeken. 

A munkaközösségek véleménye alapján házi jellegű tanulmányi-, művészeti és sportversenyek szervezhetők. 

A tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése, előkészítése a diákönkormányzatot segítő pedagógus 

és a munkatervben kijelölt nevelők feladata. 

A tanórán kívüli tevékenységekre való jelentkezés előzetesen, írásbeli felmérés alapján, történik.  

Az intézmény területén és az általa szervezett rendezvényeken az iskola belső rendjét biztosító szabályokat, 

megállapodásokat a tanítási szünetekben is meg kell tartani. 

 

5.1.3. A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások közötti szünetek rendje 

A tanuló joga, hogy az órák közötti szüneteket pihenéssel töltse, ezért a tanórát pontosan becsöngetéskor 

kell elkezdeni, és kicsöngetéskor kell befejezni. 

Az óraközi, foglalkozások közti szünetek rendje az iskolai fegyelem, a tanulói önfegyelem fokmérője. Az 

óraközi szünetek célja a pihenés, a felfrissülés, ezért az órák, tanórán kívüli foglalkozások végén a tantermet 

el kell hagyni. A tantermet a szünet idejére be kell zárni az órát tartó tanárnak.  A szünetekben száraz időben 

a diákok használhatják az iskola udvarát is.  

 

1. A tanórák és a szünetek rendje a következő: 

1. óra  800 – 845 

szünet:   845 – 855 

2. óra  855 – 940 

szünet:   940 – 955 

3. óra  955 – 1040 

szünet:  1040 – 1050 

4. óra  1050 – 1135 

szünet:  1135 – 1145 

5. óra   1145 – 1230 

szünet: 1230 – 1235 

6. óra  1235 – 1320 

      szünet:  1320 – 1330 

7.  óra   1330 – 1415 

szünet:  1415 – 1425 

 8. óra   1425 – 1510 

szünet: 1510– 1515 

9. óra   1515 – 1600 

 

5.1.4. Nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai 

Az iskola – tanítási napokon – vezetői ügyeletet biztosít 8.00 órától 15.30 óráig. Az ezen időn túli foglalkozások 

rendjéért a foglalkozást vezető pedagógus felel.  

A tanítás előtt és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. A szünetekben ügyeletes nevelő napi 

váltásban biztosítja a rendet, fegyelmet. A zeneiskolai épületszint folyosói rendjére a zenetanárok ügyelnek. 

Az ügyeletes tanár feladata a házirend szabályainak betartatása. A tanári ügyeleti beosztást félévenként az 

igazgatóhelyettes készíti el. 
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5.2. A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános 

szempontjai 

A felhasználható napok számát a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabja meg. Egy nap 

felhasználásáról a diákönkormányzat, a többi 4 tanítás nélküli munkanap felhasználásról a nevelőtestület 

dönt. A tanítás nélküli munkanapokon a tanulók felügyeletét biztosítjuk, amennyiben legalább 10 szülő 

írásban jelzi kérelmét a tanítási szünetet megelőző 5 nappal.  

 

5.3. Az intézményi rendezvények, ünnepek rendje 

A tanuló kötelessége, hogy elősegítse az iskola feladatainak teljesítését, őrizze hagyományait, vegyen részt 

az iskolai kötelező tanórán kívüli programokon, az iskolai munkatervben megjelölt ünnepélyeken, 

rendezvényeken. 

Az intézmény épületét címtáblával kell ellátni. Az épületet a törvényi előírásoknak megfelelően fel kell 

lobogózni. 

Az intézmény hagyományainak ápolása, jó hírnevének megőrzése, az iskolaközösség minden tagjának joga és 

kötelessége. 

A hagyományok ápolásával kapcsolatos teendőket, időpontokat, felelősöket a nevelőtestület jelöli ki, jelzi a 

munkatervben, illetve az ütemtervben. 

 

A tanulók életével összefüggő hagyományok: 
● tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, ballagás 

● farsangi bál 

● március 15-i megemlékezés 

● a nemzeti összetartozás napja június 4-én 

● október 6. 

● október 23-i megemlékezés 

● karácsonyi ünnepély, adventi hangverseny 

● egészségnap 

● Föld napja 

● Közlekedési nap 

● tavaszi hangversenyek 

● tanszaki koncertek 

● tanulmányi és sportversenyek 

● DÖK-rendezvények 

Az egyéb megemlékezések, ünnepélyek rendjét az éves ütemterv tartalmazza. 

A rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések szervezése a pedagógusok munkaköri kötelessége. 

Az iskolai szintű rendezvényeket, ünnepélyeket diák - önkormányzatot segítő tanár szervezi. Az osztályok 

ünnepélyeinek, rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában a pedagógusok is közreműködnek. A 

technikai eszközök működtetéséről való gondoskodás az adott programot lebonyolító pedagógus/ok 

feladata, szükség esetén az iskolai rendszergazda és karbantartó segítséget ad. 

Az iskolai rendezvényeken és ünnepélyeken az iskola főállású pedagógusai és az oktatómunkát közvetlenül 

segítő dolgozói kötelezően, munkaköri feladatként vesznek részt. 

 

5.4. A tanulók által bevitt dolgok kezelésének szabályai 

A tanulók az iskolába való érkezés után viselkedjenek rendesen, helyezzék el ruházatukat, felszerelésüket a 

szekrényükbe! Kabátjukat, egyéb ruhadarabjukat nem hagyhatják a folyosón, tantermekben, hiszen őrzésük 

így nem biztosítható. 
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Az értékek biztonságos elhelyezésére testnevelésórákon fokozott figyelmet szükséges fordítani! A tanuló 

ruházatán kívül minden értékét a szekrényében helyezze el. 

Felesleges eszközt (ékszer, magnó, rádió, pénz) ne hozzon magával a tanuló! Mobiltelefonját, és egyéb 

elektronikus és zenei adathordozóját tanítási idő végéig tartsa a táskájában vagy szekrényében kikapcsolt 

állapotban! Tanórán/foglalkozáson az iskolai leltárban szereplő tanulói tabletek, ill. az alapítványi tulajdonú 

tabletek használatát szorgalmazzuk. Amennyiben a pedagógus szükségesnek tartja, saját mobiltelefon és 

egyéb infokommunikációs eszköz tanórán/foglalkozáson használható, ezt a tanár a tanulókkal előre 

egyezteti. A saját tulajdonú eszközök biztonságáért a tanuló felel, eltűnésük, megrongálódásuk esetén az 

iskola semmiféle felelősséget nem vállal. 

Amennyiben elkerülhetetlen, hogy értékes tárgyat hozzon be az iskolában a tanuló, úgy azt helyezze 

biztonságba (adja az iskolatitkárnak megőrzésre). Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az értékek elveszítése 

esetén az iskola nem vállal semmilyen felelősséget. 

Tilos az iskolába behozni minden olyan eszközt, amely nem a tanórai munkához szükséges, és 

balesetveszélyes (például szúró- vagy vágóeszközök, gázspray, fegyver vagy annak látszó tárgy, petárda vagy 

egyéb erőszakra alkalmas eszköz). 

Az iskolában tilos megbotránkozást keltő vagy gyűlöletre uszító szimbólumot viselni. Tilos mások 

fenyegetése, terrorizálása. E szabály megszegőivel szemben fegyelmi eljárást kezdeményez az iskola. 

Az intézmény egész területén, illetve az intézmény rendezvényein a tanuló számára tilos a dohányzás, a 

szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása. 

 

5.5. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó 
iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 

A helyi pedagógiai programban meghatározott rendezvényeken a tanuló köteles megjelenni és az iskolai 

házirendben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően viselkedni. 

A tanuló önrendelkezési joga szerint a helyi pedagógiai programban előre meg nem határozott 

foglalkozásokon való részvételről dönthet. Kiskorú esetén a szülő közreműködhet a döntés meghozatalában. 

A programról történő tájékoztatás mindenkor a foglalkozást szervező (pedagógus) feladata. 

 

5.6. Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok 
5.6.1. Az intézmény területének, épületének, helyiségeinek, berendezéseinek használati lehetőségei, szabályai 

tanórán, tanórán kívüli foglalkozásokon 

● Az iskola valamennyi tanulójának joga az iskola oktatási és nevelési célra kialakított összes 

helyiségének és létesítményének rendeltetésszerű és ingyenes használata az órarend szerinti tanítási időben, 

a tanítás nélküli foglalkozásokon indokolt esetben tanári felügyelettel. 
● A létesítmények használatával kapcsolatban szigorúan be kell tartani a védő-óvó rendszabályokat:

  
– nevelői felügyelet, 
– baleseti-és tűzvédelmi előírások betartása, 
– kulturált viselkedés. 
● Az intézmény területén lévő létesítményeket (osztálytermek, sportpályák, tornatermek, játszótér, 

park, büfé stb.) a tanulók tanórákon és tanórákon kívül tanítási napokon saját felelősségre tartózkodhatnak. 

Szüneti, hétvégi napokon és szünidőben az udvart és a szabadtért használhatják. (Nyári időszakban 2100, őszi, 

téli időszakban 1800 óráig.) 

● A tanulók a szaktantermekben, a folyosón, az öltözőben kötelesek fegyelmezett magatartást 

tanúsítani, ügyelni azok rendjére, tisztaságára. 
● Szülők, vendégek az órákat nem látogathatják, csak az intézmény igazgatójának és a szaktanárnak 

együttes engedélyével. 
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● A zeneiskolai tanulók az erre kijelölt tanteremben tanári felügyelet nélkül, de csak szaktanári 

engedéllyel gyakorolhatnak. Gyakorlás céljából - a szaktanár külön utasítását kivéve – egy tanteremben csak 

egy tanuló tartózkodhat. 
● A tanulók igénybe vehetik a községi könyvtárat a könyvtáros jelenlétében, napközis felszereléseket, 

játékokat, a sportlétesítményeket, számítástechnikai eszközöket. stb. pedagógus felügyeletében. 
 

Az egyes szaktantermekre, létesítményekre vonatkozó használati rendet valamennyi használó köteles 

betartani. 

 

5.6.2. A létesítményhasználat korlátai 

Nem kerülhet sor a helyiségek bérbeadására abban az esetben, ha az ellentétes a tanulók érdekeivel. 

Még felnőtt felügyelete mellett sem használhatják a diákok az alábbi helyiségeket: 

● irodák, 

● vegyszertár és -szekrény, 

● karbantartóműhely, 

● technikai dolgozók helyiségei, 

● irattár, 

● pince. 

Vagyonvédelmi okok miatt az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. 

 

5.6.3. A diákönkormányzat jogosítványainak meghatározása a használattal kapcsolatban 

Az iskola térítésmentesen biztosít helyiséget a diákönkormányzat működéséhez, rendezvényeihez. 

Az iskolai létesítmények használatával kapcsolatosan az iskolai diákönkormányzat javaslatait az iskolavezetés 

a döntések meghozatala előtt kikéri. 

 

6. Az iskolai diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával 

kapcsolatos szabályok 
 

6.1. Tanulói érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere 

A tanuló joga, hogy vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen az iskolai panaszkezelési 

szabályzatnak megfelelően. 

A diákönkormányzat tanácskozási joggal vehet részt az iskolavezetés és a tantestület megbeszélésein a 

diákokat érintő ügyek tárgyalásánál. 

A diákönkormányzatnak javaslattevő joga van a tanulókra vonatkozó, valamint az iskolai élettel kapcsolatos 

minden kérdésben. 

 

6.2. A diákkörök, diákönkormányzat iskolai támogatása 

A tanulók diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. Tagjai közül 

egy főt delegálhatnak a diákönkormányzatba. 

A tanulók közösségei döntési jogkört gyakorolnak a saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, 

ellenőrzésében és értékelésében.  

A diákönkormányzat dönt képviselőinek, tisztségviselőinek, aktíváinak megválasztásában, visszahívásában. 

Minden tanuló választhat, illetve megválasztható diák-önkormányzati tisztségviselőnek, valamint 

tanulóközösségi tisztségre. 
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6.3. Jogorvoslati jog gyakorlása 

A tanuló jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást kezdeményezhet. 

A kérelmében le kell írnia a panasz lényegét, tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz érdemi elbírálása 

érdekében az igazgató a benyújtástól számított 15 napon belül köteles intézkedni, és arról a tanulót 

értesíteni. 

A diákközgyűlés előkészítése (kérdések, javaslatok összegyűjtése írásban, ezek eljuttatása az érdemi válaszra 

jogosultakhoz a közgyűlés időpontja előtt legalább 15 nappal), megszervezése, lebonyolítása a 

diákönkormányzat feladata. 

A diákközgyűlés iskolánkban követendő feladatai: 

● a diákönkormányzat és az iskola képviselője tájékoztatást ad az előző közgyűlés óta eltelt időszak 

munkájáról, a tanulói jogok érvényesüléséről, a házirend végrehajtásának tapasztalatairól; 

● az előző közgyűlés óta eltelt időszakban felmerülő kérdések, javaslatok megvitatása; 

● diák-önkormányzati választás. 

 

6.4. Iskolai, diákmédia szerep 

A diákönkormányzat tájékoztatási rendszert hozhat létre:  
● internetes honlap.  
● hirdetőújság. 

A diákok információs tevékenységét az iskola vezetője által megbízott pedagógus vagy felnőtt dolgozó segíti. 

 

6.5. Tanulók jutalmazásának formái, rendje 

Azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt mutat fel, azaz példamutató magatartást tanúsít, vagy 

képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztálya, illetve az iskola érdekében 

közösségi munkát végez, iskolai vagy iskolán kívüli vetélkedőkön, versenyeken vesz részt, azokon jól szerepel, 

vagy bármely módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez, az iskola jutalomban 

részesíti. 

A jutalmazás történhet írásban és szóban. 
 

Szóbeli dicséret nyilvános formái: 
● osztályfőnöki órán, osztályközösség előtt, 
● iskolai összejöveteleken, az iskola közössége előtt  
 

Írásbeli dicséret: 
● szaktanári dicséret 
● osztályfőnöki dicséret, 
● igazgatói dicséret, 
● nevelőtestületi dicséret, 
● oklevél. 

 

 

Jutalmak: 

Év közben: szóbeli és írásbeli dicséretek 
 

Év végén:  
● írásbeli dicséret 
● jutalomkönyv, kotta, CD, oklevél, strandbelépő, egyéb tárgyi jutalom 
● „Az év tanulója” cím elnyerése, 
● „Az év osztálya” cím elnyerése, 
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● „Az év osztályközössége” cím elnyerése. 
 

Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretet a bizonyítványba 

kell bevezetni.  

A jutalmak odaítéléséről - a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után – az 

osztályfőnök előterjesztésével a nevelőtestület dönt. 

Csoportos jutalmazási forma: „Az év osztálya” és az „Az év osztályközössége” címet elnyerő osztály jutalma: 

a Szülői Közösség által felajánlott vándorkupa. 

 

6.6. Tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, fegyelmi eljárás 

Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi, 

igazolatlanul mulaszt, vagy viselkedésével árt az iskola jó hírnevének, fegyelmező vagy fegyelmi 

intézkedésben kell részesíteni. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, ha büntetőjogi és fegyelmi eljárás 

hatálya alá nem tartozó, az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló az intézmény pedagógusa vagy egyéb 

alkalmazottja ellen irányuló fenyegető magatartást tanúsít, vagy közösségellenes cselekményt követ el. 
Súlyos és kiemelkedően veszélyes jogellenességnek minősülő tevékenységek: 

● agresszió; 

● kábítószer használata, terjesztése; 

● gyógyszerrel, mérgező anyaggal, mások testi épségét veszélyeztető eszközzel való visszaélés; 

● alkoholfogyasztás; 

● a dohányzási tilalom megszegése. 
 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben - a 

vétség súlyára tekintettel - el lehet térni. 

Az iskolai fegyelmezési intézkedések: 

● szaktanári/ nevelőtanári figyelmeztetés szóban, írásban 

● osztályfőnöki figyelmeztetés írásban, 

● osztályfőnöki intés írásban, 

● eltiltás nem kötelező iskolai rendezvénytől, programtól, 

● igazgatói figyelmeztetés írásban, 

● igazgatói intés írásban. 
 

Ha a tanuló kötelességét vétkesen, súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárást kell indítani. A fegyelmi 

eljárást a köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően kell lebonyolítani. 

A fegyelmi eljárás során fegyelmi büntetés lehet: 

● megrovás, 

● szigorú megrovás, 

● kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, 

● eltiltás a tanév folytatásától az adott iskolában, 

● áthelyezés másik tanulócsoportba iskolán belül, 

● áthelyezés másik iskolába, 

● kizárás az iskolából. 

Aki a dohányzási törvény előírásait megszegi, arra a törvény szerinti rendelkezések is vonatkoznak. 

 

6.7. Tanulókra vonatkozó anyagi kártérítési felelősség szabályai 

A gondatlanságból okozott kárért a tanuló fegyelmileg és anyagilag is felelősségre vonható. A szándékos 

károkozást a kár okozója köteles megtéríteni a törvény által előírt arányban. (Ez az összeg a minimálbér 
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többszöröse is lehet.) Kiskorú tanuló esetén annak törvényes képviselője, a nagykorú tanuló pedig 

személyesen felel az általa szándékosan okozott károkért, és viseli azok anyagi következményeit. 

Ha felszólítás után sem történik meg a kártérítés, az iskola pert indíthat a károkozó, illetve annak gondviselője 

ellen. Ha a kárt többen okozták, a felelősség is közös. 

A tanév elején minden tanulója megkapja az öltözőszekrény kulcsát, amelyet tanév végén (tanév közben a 

tanulói jogviszony megszűnése esetén) köteles visszaadni az osztályfőnökének. 

Amennyiben az olvasó a könyvtári egységet elveszíti vagy megrongálja, az adott kiadású mű egy másik, 

kifogástalan példányát kell a könyvtárnak visszaszolgáltatnia. Amennyiben erre nincs mód, akkor az olvasó a 

mindenkori beszerzési költséget köteles megtéríteni a könyvtárnak. 

Az olvasó a tanulói jogviszonyának megszűnése előtt köteles a könyvtári tartozását rendezni. 

A tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján kell a kedvezményre jogosult birtokába 

adni. Ha az iskola a tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a 

használat jogát a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, 

ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát 

tehet vagy kell tenni. 

A tartós tankönyvet igénylő tanuló köteles azt a kölcsönzési idő lejártakor mások számára kikölcsönözhető 

állapotban visszaadni a könyvtárba. 

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az 

könyvtárnak megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. 

A tankönyv elvesztése esetén a tanuló, illetve szülője köteles a tankönyv beszerzési árát a használat 

mértékének arányában megtéríteni. 

A tanulónak felróható ok miatt megrongálódott tankönyvet a tanuló/szülő köteles másik tankönyv 

beszerzésével megtéríteni, illetve a tankönyv értékét megfizetni. 

A kártérítési kötelezettség mérséklését, illetve elengedését kérheti a tanuló, illetve a szülő. A kérelem 

elbírálásáról az iskola igazgatója határoz. 

A kérelem elutasítás ellen felülbírálati kérelmet terjeszthet elő a tanuló, illetve a szülő. A felülbírálati kérelmet 

a nevelőtestületből alakított háromtagú bizottság bírálja el. A bizottság tagjai: a tanuló osztályfőnöke, a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus és az ifjúságvédelmi megbízott. 

 

7. Iskolai védő-óvó előírások 
 

7.1. A létesítményhasználattal kapcsolatos, tanulóra vonatkozó védő-óvó előírások, 
szabályok 

A tanuló joga, hogy az iskola biztosítsa testi épségének megóvását és erkölcsi védelmét az iskolába való 

belépéstől az iskola jogszerű elhagyásáig, valamint az iskola épületén kívüli kötelező foglalkozások ideje alatt. 

Minden tanuló kötelessége, hogy óvja saját testi épségét, egészségét, tartsa be a balesetvédelmi és 

tűzvédelmi szabályokat, sajátítsa el az egészségét, biztonságát védő ismereteket. Ha veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet vagy balesetet észlel, azt köteles azonnal jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy 

más jelenlévő felnőtt dolgozónak. Sérülés, rosszullét esetén, ha a szaktanár szükségesnek látja, értesíteni kell 

a szülőt, vagy közvetlenül orvosi segítséget kell kérni. 

Az iskola minden tagjának a balesetet, tűzesetet jelentenie kell, és az ezekre vonatkozó szabályok szerint kell 

eljárnia. 

Rendkívüli esemény esetén intézkedést az iskolában az igazgató hozhat. Az igazgató akadályoztatása, illetve 

távolléte esetén, az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni és az intézkedést 

meghozni. 

Tűz- és bombariadó esetén az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik. Az épület kiürítésének 

időtartamáról, a tanulók elhelyezéséről az igazgató vagy az intézkedéssel megbízott személy azonnal dönt. 
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A rendkívüli esemény miatt kieső órák pótlásáról az iskolavezetés intézkedik. Az elmaradt órákat pótolni kell! 

Ha mód van rá, a veszély elhárítása után közvetlenül folytatódik a tanítás azzal az órával, ahol a rendkívüli 

helyzet miatt befejeződött. Ha a veszély elhárítása után közvetlenül nincs már lehetőség a pótlásra, akkor az 

elmaradt órákat szombati napon, illetve a tanítási szünet 1. napján kell pótolni. 

 

7.2. Baleset-megelőzési előírások, a baleset esetén teendő intézkedések 

A tanév első napján osztályfőnöki órák keretében és a zeneiskolai csoportos órákon balesetvédelmi, 

tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesül minden tanuló. A nevelőknek fel kell hívnia a figyelmet a 

közlekedési balesetek, fulladás, égés, áramütés megelőzésére. Ezen felül testnevelés, technika, kémia és 

fizika órákon is megismerkednek a veszélyforrásokkal. A tanév folyamán történő osztály- vagy tanulmányi 

kirándulás, tábor, egyéb program alkalmával külön oktatást kell biztosítani a tanulóknak az utazással és egyéb 

baleseti forrásokkal kapcsolatban. Valamennyi esetben a balesetvédelmi oktatás megtartásáért az 

osztályfőnök, illetve a szaktanárok felelnek. Az oktatás tényét a haladási naplóba be kell jegyezni az 

osztályfőnöknek, a bejegyzést aláírásával el kell látni. A tanulók oktatáson való jelenlétét az osztálynapló 

mulasztási rovata igazolja. Amennyiben a tanuló az oktatáson nem vett részt, azt pótolni kell a szaktanárnak 

(osztályfőnöknek), a pótlás tényét dokumentálni kell. 

A tanulói balesetveszély észlelésekor, annak elhárítása érdekében, mindenki köteles az azonnali 

intézkedéseket megtenni. Ha erre nincs azonnal szükség, akkor a veszélyforrásra fel kell hívni a figyelmet. Ha 

a tanulót baleset éri, a vele foglalkozó tanár kötelessége az elsősegélynyújtás, az intézkedés és a baleseti 

jegyzőkönyv felvételéről való gondoskodás. Felszerelt mentőláda a tanári szobában található. 

Amennyiben a balesetet az iskola nem pedagógus-munkakörben dolgozó alkalmazottja észleli, az 

elsősegélynyújtást és az intézkedést neki is azonnal meg kell tennie. 

A tanuló- és gyermekbaleseteket a pedagógus jelzésére elektronikus úton jelenti az iskolatitkár. 

Az ellenőrzést az igazgatóhelyettes végzi. A tanulói balesettel kapcsolatos eljárást kell alkalmazni akkor is, ha 

a tanulót az iskolába jövet vagy az iskolai oktatás befejeztével hazafelé éri baleset. 

 

Csak pedagógus felügyelete mellett használható gépek, eszközök: 

● villamos háztartási gépek; 

● villamos árammal működő oktatási segédeszközök; 

● számítógépek; 

● multimédia-terem oktatási eszközei; 

● kémiai és fizikai kísérletek eszközei. 

 

A krónikusan beteg, valamint testi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében ki kell kérni az iskolaorvos 

véleményét, és szükség esetén korlátozást kell eszközölni. 

A pedagógus a jelen szabályzatban meghatározott védő, óvó előírások figyelembevételével viheti az iskolai 

tanórákra az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. A pedagógus által készített, a tanulók számára 

balesetveszélyt jelentő eszköz a tanítási órákra és egyéb foglalkozásokra nem vihető be. 

Amennyiben a tanulók visznek be balesetet okozható tárgyakat az iskolába, és azt nem jelentik be, illetve 

nem helyezik megőrzőbe (tanári), úgy baleset esetén a tanuló felelősségre vonható. 
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8. Záró rendelkezések 
 

8.1. A házirend elkészítésének rendje, hatálybalépése 
 

A házirend tervezetét a pedagógusok, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskolavezetés 

készíti el. Módosítása a törvényi szabályozás változása esetén indokolt. Felülvizsgálatát a szülők és tanulók 

képviselőik útján javasolhatják, a nevelőtestület vagy az iskolavezetés többsége kezdeményezheti. A 

felülvizsgált Házirend hatálybalépésével egyidejűleg érvényét veszti a 2017. augusztus 31-én elfogadott 

Házirend. 

 

Az intézmény ezen házirendje 2021. február  3-tól hatályos.  

 

8.2. A házirend elfogadásának jognyilatkozatai 
 

Jelen házirendet a szülői közösség véleményezte és elfogadásra javasolta. Erről a szervezet képviselője 

aláírásával nyilatkozik. 

 

 

Beremend, 2021. január 31.        

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

                                                                                                                     a szülői közösség képviselője 

 

 

Jelen házirendet az iskolai diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolta. Erről a szervezet 

képviselője aláírásával nyilatkozik. 

 

 

Beremend, 2021. január 31.        

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

                                                                                                                    a diákönkormányzat képviselője 

 

 

 

Jelen házirendet az intézményvezető előterjesztése után a tantestület 2017. június 21-én tartott 

nevelőtestületi értekezletén megvitatta, döntési jogkörénél fogva egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Beremend, 2021. február 3.        

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

                                                                                                                   hitelesítő nevelőtestületi tag 

 

 

 

A házirendet a legitimációs záradék tanúsága szerint az adott közösségek elfogadták. A Beremendi Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét a mai napon jóváhagyom. 

 

Beremend, 2021. február 3.        

        

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

                                                                                            intézményvezető  
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Fenntartói nyilatkozat 

Jelen házirendhez a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) bekezdése értelmében, a 

Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjében a fenntartóra 

többletkötelezettségeket telepítő rendelkezések vonatkozásában a Mohácsi Tankerületi Központ, mint az 

intézmény fenntartója, a vonatkozó rendelkezések érvénybelépéséhez – az intézmény éves költségvetésének 

keretein belül – egyetértését adja.  

 

Kelt: Mohács, 2021. február 3. 

 

 

 

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

                                                                                       fenntartó képviselője 
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 Mellékletek 
1. számú melléklet 

 

Tanulói panaszkezelési eljárás 

 

Az intézményben panasszal, jogorvoslati kérelemmel élhet az az iskolával jogviszonyban álló tanuló, akit 

olyan jogsérelem ért, amely az iskolai oktatási-nevelési tevékenységével kapcsolatos. 

 

A panaszos problémáját képviselheti: 

● személyesen, 

● képviselője által, 

● kollektív érdekvédelmi szervezeten keresztül. 

 

Az érdekérvényesítés lehetséges szintjei 

 

A közösségek szintjén: 

● osztály 

● évfolyam 

● diákönkormányzat 

● diákközgyűlés 

 

A tantestület szintjén: 

● osztályfőnök 

● szaktanár 

● munkaközösség-vezető 

● igazgatóhelyettes 

● igazgató 

 

A fenntartó szintjén: 

● fenntartó 

● jogszabályban meghatározott egyéb jogorvoslati fórumok (oktatási jogok miniszteri biztosa) 

 

A panasztétel lehetséges módjai: 

● szóban 

● írásban 

Eredménytelen szóbeli eljárás esetén a panaszos írásban az érdekérvényesítés felsőbb szintjéhez fordulhat. 

 

A panaszkezelési folyamatban részt vevők feladatai 

 

Panaszos: 

● fogalmazza meg problémáját pontosan, oly módon, hogy ne sértsen személyiségi jogokat 

● jelölje meg pontosan a címzettet, akitől a probléma megoldását várja 

● tegyen javaslatot a megoldásra 

● köteles a címzett érveit meghallgatni 
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Címzett: 

● köteles meghallgatni a panaszost, mérlegelni a problémáját 

● joga van saját véleményét képviselni 

 

Diákönkormányzat: 

● köteles segítséget nyújtani a panaszosnak 

● megfelelő fórum felé irányítja a panaszost 

● képviselteti magát minden diákot érintő panaszkezelési eljárásban 

 

Segítő pedagógus (felnőtt): 

● megfelelő fórum felé irányítja a panaszost 

● köteles segítséget nyújtani a panaszosnak 

● felkérésre köteles részt venni minden panaszkezelési eljárásban 

● aktívan segítenie kell a panaszos és a címzett közötti egyeztetést 

 

A panaszkezelő eljárás általános rendezőelvei 

 

● legyen jól áttekinthető 

● nyújtson megfelelő védelmet, biztonságot a panaszosnak 

● vegye figyelembe a személyiségi jogok védelmét 

● a szintek között legyen átjárhatóság 

● a jogorvoslati lépcsőfokok épüljenek egymásra 

 

A panaszosnak joga van az érdemi válaszra. Érdemi válasz: ha a kérdező – a problémát felvető kérdésére – 

megnyugtató választ kap. Ha nem kap érdemi választ, írásban felsőbb fórumhoz fordulhat. Az írásban 

megfogalmazott panaszra a címzett köteles 30 napon belül érdemi választ adni. 

 

Kihez fordulhatsz segítségért, tanácsért 

 

Diákhoz: 

● diákönkormányzati képviselő 

● diákönkormányzat 

● diáktanács-vezető 

● diákközgyűlés 

 

Tanárhoz: 

● szaktanár, osztályfőnök 

● szakmai munkaközösségek vezetői, osztályfőnöki munkaközösség vezetője 

● diákönkormányzatot segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős 

● iskolavezetőség 

 

Szülőhöz: 

● saját szülő 

● osztály szülői közösségének vezetője 

● szülői értekezlet 

● iskolai szülői közösség vezetője 
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Házirend kiegészítése 

Intézményi eljárási szabályok a járványhelyzet idejére 

A kiegészítés visszavonásig érvényes 

 

A Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjének kiegészítése a Covid-19 

járványügyi helyzet miatt szükségessé vált szükséges intézkedéseket tartalmazza.  

A kiegészítés az EMMI-ajánlás alapján készült, és 2020. október 1-től a járványügyi helyzet fennállása 

idejére visszavonásig érvényes. 

Minden intézkedés az intézmény tanulóinak és dolgozóinak egészségvédelme érdekében történik. 

1. Az intézményt csak egészséges tanulók ill. alkalmazottak látogathatják; a tanulókon és 

alkalmazottakon kívül más személyek csak a neveléssel-oktatással szorosan összefüggő tevékenység 

kapcsán léphetnek be az iskolába.   

2. Ha az orvosi vizsgálat alapján a tanulónál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn, a 

szülő köteles erről azonnal értesíteni az iskolát. 

3. A tanuló hivatalos karantén miatti hiányzása igazolt hiányzásnak tekintendő. 

4. Betegség utáni visszaérkezés esetén az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a következők 

egyikét: meggyógyult, egészséges és/vagy közösségbe mehet.  

5. Az intézmény zárt tereiben – a tanítási óra esetét kivéve – az alkalmazottak számára kötelező 

a maszk viselése, belépéskor mindenki számára a kézmosás és/vagy kézfertőtlenítés. Az intézményi 

zárt közösségi terekben a tanulók számára a maszk viselése csak ajánlott, de az iskolabuszon a 

gyermekeknek is kötelező a maszk használata. Ugyanakkor elvárás, hogy minden tanuló 

rendelkezzen maszkkal, melyről a szülő köteles gondoskodni! 

6. A reggeli belépésnél lázmérés történik a főbejáratnál. A szenzoros hőmérőt felnőtt 

alkalmazott kezeli (ügyeletes nevelő/portás/technikai munkatárs), a tanuló ez idő alatt köteles 

maszkot viselni. Az iskolába érkezéskor, ill. távozáskor kerüljük a csoportosulást! 

7. Akinek a testhőmérséklete meghaladja a 37,8 fokot, az intézményt nem látogathatja. 

(Szükség esetén fontos a kontrollmérés.) Ha a tanuló vagy pedagógus/alkalmazott távozik a tanítási 

órák után, de délután visszatér az iskolába, az új belépés esetén a lázmérést meg kell ismételni.  

8. A tanuló – akinek hőmérséklete meghaladja a meghatározott értéket - az elkülönítő 

helyiségben (játszószoba) várhatja meg a szülőt, akit haladéktalanul értesíteni kell. A szülőnek 

értesítés után mielőbb gondoskodnia kell a tanuló hazaviteléről. 

9. Általános szabályok: 

● a korosztályok (osztályok) elkülönítése, a különböző csoportok keveredésének megelőzése; 

● az iskolában a szaktantermi rendszer helyett osztálytermi rendszert alkalmazunk (kivéve 

informatika és csoportbontások esetén); 

● a gyermekek és felnőttek is ügyeljenek a távolságtartásra; 
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● fontos a gyakori és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, különösen étkezések előtt, ill. 

mosdóhasználat után; 

● a termek rendszeres szellőztetése; 

● a tanulók által használt eszközök fertőtlenítése;  

● a felületek napi fertőtlenítése (kilincsek, asztalok, székek, csaptelepek, számítógép 

billentyűzete) is az egészségvédelmet szolgálja. 

10. A szülőkkel való kommunikáció az online térben történik: az intézmény honlapján, a Kréta 

felületen és az osztályok által a gyors információcsere érdekében kialakított zárt csoportos 

felületeken. 

Mindannyiunk érdeke a felelős gondolkodás és magatartás követése. Ezért kérem a fentiek 

tudomásul vételét és fegyelmezett megtartását. 

Az OH  honlapján elérhető az EMMI írásos ajánlása az alkalmazandó eljárásrend részleteiről: 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 2. verzió (változásokkal egységes szerkezetben) 2020. 

szeptember 7. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznev

elesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf 

 

Beremend, 2020. október 1. 

 

 

 

Tekauer Aranka 

intézményvezető 
 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/Tanevkezdes2020/Intezkedesi_terv_a_koznevelesi_intezmenyek_reszere_2020_2021_tanev_2._kiadas.pdf

