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Az intézmény adatai 

 

 
Neve: Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye: 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán út 17-19.sz.  

Fenntartó: Gyulai Tankerületi Központ  

 

Ezen házirend:  

 
 a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet,  

 a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet,  

 a 1997. évi XXXI. tv. a Gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról,  

 2017. évi XCV. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, 

valamint egyéb törvények módosításáról 

 a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 1265/2017. (V. 29.) Kormányhatározat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra 

történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról 

  továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján 

készült.  
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Bevezető rendelkezések 

 

1. A házirend hatálya: 

 

Szabályai, mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák kiterjednek az 

iskolával jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra (függetlenül attól, hogy jogait saját maga 

vagy szülője gyakorolja), pedagógusra, óraadó tanárra, és az intézmény más alkalmazottaira 

egyaránt.  

A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak 

munkáját, iskolához való viszonyát az intézmény hagyományai és az iskolával szemben támasztott 

mai követelmények határozzák meg. 

Hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei: 

 az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, 

 a szolidaritás és a tolerancia; egymás tisztelete, 

 a tudás és annak birtokosai iránti tisztelet, 

 a világra való nyitottság és a tudás megszerzéséért való áldozatvállalás, 

 az alkotó aktivitás és a szabálykövető magatartás együtt létezése, 

 az iskola jó hírnevének öregbítése, hagyományainak ápolása. 

 

2. A házirend elfogadása: 

 

Ezt a szabályzatot az iskola igazgatója előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend 

elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolai diákönkormányzat és a szülői közösség 

véleményezési jogot gyakorol.  

A házirend azon rendelkezésének érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletköltség 

hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

 

3. A házirend tartalma: 

 

A házirend nem ismétli meg a törvényben és egyéb jogi szabályzókban foglaltakat. 

A házirend szabályozásának célja hogy: 

 meghatározza a jogok és kötelességek gyakorlásának, érvényesítésének 

módozatait, 

 ezek végrehajtásának sajátos rendjét, 

 szabályozzon olyan kérdésköröket, amelyet a Nkt. 25.§ 2.3. bekezdése a házirend 

szabályozási körébe utal, 
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 olyan problémák megoldásánál, amelyről sem jogszabály, sem az intézményi 

SZMSZ, sem a házirend nem rendelkezik, minden esetben a tanuló hosszú távú 

érdekét legjobban képviselő döntést kell hozni,  

 kivéve, ha ez károsítaná a tanulók többségének érdekeit. 

 

4. A házirend érvényessége: 

 

E szabályzat hatálya kiterjed a helyi pedagógiai program megvalósítását szolgáló minden az iskola 

területén és iskolán kívül megtartandó programra, tevékenységre.  

 

A tanulói jogok gyakorlása 
 

1. A jogok megismerése 

 

Az osztályfőnökök minden tanév, első osztályfőnöki óráján kötelesek megismertetni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét, és az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten ismertetni 

azokat a magasabb jogszabályokat, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak (ezek a jogszabályok 

az iskola könyvtárában mindenki számára elérhetőek).  

A Házirend szövegével minden pedagógus rendelkezik. A tanulók illetve szüleik beiratkozáskor 

nyomtatott formában is megkapják. 

 Hozzáférhető az iskolatelepeken kifüggesztve, az iskolai könyvtárban. 

 

2. A tanulói jogok gyakorlásának megkezdése 

 

A tanulói jogok gyakorlása csak az első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót.  

Az Nkt. és végrehajtási rendeletei, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen 

tartalmazzák a diákok, pedagógusok, és szülők egyéni és kollektív jogait. 

 Ezek a dokumentumok az iskolai könyvtárban bármelyik tanulónak és a diákönkormányzatnak 

rendelkezésére állnak.  

 

A tanulók legfontosabb egyéni jogai: 

 a közös tevékenység megszervezése 

 a véleménynyilvánításhoz, a jogorvoslathoz való jog  

 a kérdéshez és érdemi válaszhoz való jog  

 nyilvánossághoz való fordulás joga  

 a teljes biztonsághoz való jog 

 a tájékoztatáshoz való jog 

 a szociális támogatáshoz való jog 

 a különböző részvételi és választási jog  

 az iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jog.  
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3. Tanulói jogok 

 

3.1. Jog a közös tevékenység megszervezésére 

 

A tanuló joga, hogy kezdeményezze diákkörök létrehozását, és részt vegyen azok munkájában, 

tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek. E diákkörök 

lehetnek szakmai jellegűek (szakkörök) és (politikai párt és a párthoz alapszabálya szerint kötődő 

ifjúsági szervezet kivételével) társadalmi–társas jellegűek. 

 A diákkörök megszervezésének feltételei: legalább 12 fős létszám, a tárgyi és személyi feltételek 

megléte. 

 A diákkörbe való bekapcsolódás feltétele az adott diákköri szabályzatban kerül rögzítésre.  

Ha a tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákkört hoznak létre, ezt írásban kötelesek 

bejelenteni az intézmény vezetőjének, a diákkör céljának, működési rendjének, tagjainak, 

tisztségviselőinek, pedagógus segítőjük pontos megjelölésével. A diákkör munkájával kapcsolatban 

a nevelőtestület véleményezési joggal rendelkezik, ha az igazgató ezt a véleményt kéri. 

 A nevelőtestület kötelessége, hogy az iskola általános céljaival megegyező minden törekvést, 

amely a diákok szándékát fejezi ki, segítő javaslataival támogasson, minden nevelőnek joga a 

diákkörrel egyeztetett formában tevékenyen részt venni annak munkájában. 

 

3.2. Jog a véleménynyilvánításra, az érdekképviseletre, az érdekegyeztetésre 

 

A tanulók törvényben biztosított joga, hogy érdekeik képviseletére osztály és iskolai szintű 

diákönkormányzatot hozzanak létre. A diákönkormányzat osztály szintű szervezete az osztály-

diákbizottság (ODB), iskolai szintű szervezete az iskolai diákbizottság (IDB). A diákbizottság az 

osztályok 2 fős képviselőiből áll. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi 

kérdésre kiterjed.  

A tanuló joga ezzel kapcsolatosan:  

 az iskolai élettel, saját személyével kapcsolatos kérdésekkel, problémákkal az 

osztályfőnökhöz, szaktanárhoz, az ifjúságvédelmi feladattal megbízott tanárhoz, vagy az 

iskolavezetéshez fordulni,  

 érdekei sérelme esetén panasszal a diákönkormányzathoz fordulni, 

 véleményt nyilvánítani, javaslattal élni az iskola működésével, az iskolai élet valamennyi 

kérdésével kapcsolatosan (ennek fóruma lehet osztályfőnöki óra, diákközgyűlés vagy 

elégedettségi kérdőív),  

 a diákközgyűlés nyilvánosságát használni közérdekű javaslatai előterjesztésére, jogsérelem 

bejelentésére,  

 véleményt nyilvánítani az osztály tanulmányi munkájáról, az osztályban tanító tanárok 

oktató-nevelő munkájáról. (Ezt többségi vélemény esetén, az osztály-diákbizottság írásban, 

a félévi munkát értékelő, osztályozó konferencia számára nyújthatja be.) 

 panaszaira, felvetett kérdéseire, kulturáltan megfogalmazott bírálataira 15 napon belül 

érdemi választ kapni.  
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3.3. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátáshoz való jog 

 

A tanév elején kihirdetett rendelési időben a tanulóknak iskolaorvoshoz, fogorvoshoz és védőnőhöz 

fordulhatnak egészségi probléma esetén. 

 Az iskola évente egyszer közreműködik a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának 

megszervezésében.  

Az egészségügyi szolgálat jelzését követően az osztályfőnökök írásban értesítik a szülőket a 

vizsgálattal kapcsolatban.  

Amennyiben a szülő nem adja meg hozzájárulását a vizsgálaton való részvételre, azt írásban kell 

jeleznie a tanuló osztályfőnökének. Az osztályfőnök kötelessége felhívni a szülő figyelmét arra, 

hogy a gyermek orvosi vizsgálaton való megjelenése kötelező. 

 Indokolt esetben az osztályfőnöknek, az iskola gyermekvédelmi felelőséhez kell fordulnia, aki 

köteles értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot. 

 

3.4. A személyiségéhez fűződő jogainak tiszteletben tartása 

 

A tanulót megilleti: 

 A családi élethez és a magánélethez való jog: 

      Ennek értelmében az iskola valamennyi alkalmazottja köteles elfogadni a tanulóra vonatkozó   

      valamely családhoz való tartozását igazoló közokiratban foglalt tényeket.  

      Tilos minden olyan megnyilvánulás, ami az egyes tanulók családi életének megkérdőjelezésére,  

      kigúnyolására irányul. 

 A magántitokhoz és a levéltitokhoz való jog: 

Tilos minden olyan megnyilvánulás, ami az egyes tanuló személyiségi jogait, önrendelkezési 

jogát, a levelezéshez való jogát (a házirendben meghatározott levelezési  jog gyakorlásával 

kapcsolatos korlátok kivételével) megsérti.  

A levelezési jog gyakorlásával kapcsolatos korlátok:  

A tanítási órán a tanuló levelezést nem folytathat. Ennek értelmében a pedagógus a tanulótól a 

tanórán írt levelet elveheti, de azt elolvasás nélkül köteles megsemmisíteni, vagy óra végén 

visszaadni a tanulónak. 

 A névviselés joga: 

Ennek értelmében az iskola tartózkodni köteles attól, hogy a tanuló családi, vagy utónevét 

bármilyen módon megváltoztassa. Ha valamely okiratra hibásan vezette fel a tanuló adatait, 

akkor köteles azt újra, javított formában kiállítani. 

 A tanuló joga, hogy számára munkavégzést csak a tanulmányokkal összefüggésben, a 

pedagógiai programban meghatározottak szerint lehet előírni. 

 A tanulmányok folytatásához való jog: 

Ennek érdekében a tanulót és a szülőt az osztályfőnök és mindenkori pályaválasztási felelős 

tájékoztatja a választási lehetőségekről. 

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába az iskola tájékoztatást ad a Híd I. és a 

Híd II. programokról a szülőknek . 
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 A különleges gondozáshoz való jog: 

A sajátos nevelésű tanulót, illetve a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a 

szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján az 

igazgató mentesítheti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, az 

oktatott műveltségi területeket a 32/2012 EMMI rendelet alapján határozhatja meg.  

A tanulmányokkal összefüggő mentesítés iránti kérelmeket, a szakértői vélemények alapján, a 

szülővel történő egyeztetés után, az osztályfőnök írásban kéri az igazgatótól. 

A tehetséggondozó és az iskolapszichológus mérései és a szaktanárok megfigyelései alapján 

felismert tehetséges tanulókat tehetséggondozó foglalkozásokon és differenciált tanórai 

keretekben gondozzuk. Tehetségpontunkon keresztül lehetőség szerint az ország 

tehetséggondozó hálózatába kapcsoljuk őket. 

 

 A személyes adtainak védelméhez való jog: 

Ennek értelmében senki nem adhat tovább rábízott személyes információt szóban sem, kivéve, 

ha ezzel egy közösség előmenetelét szolgálja. Ennek elbírálása iskolán belül a vezetés feladata. 

A tanulók személyi adatait, az iskolavezetésen és a titkárságon kívül az osztályfőnök kezelheti. 

Ezeket az adatokat az érintettek kötelesek titkosan kezelni. A tanuló mulasztásairól, 

előmeneteléről információt továbbadni a szülőnek, gondviselőnek minden korlátozás nélkül 

lehet, egyéb személyeknek, beleértve a szaktanárokat is, csak a nevelési cél elérése érdekében 

szabad. A tanulónak (szülőnek) az iskolavezetéshez kell fordulnia, amennyiben betekintést 

szeretne nyerni, azzal kapcsolatban, hogy az iskolában hol és milyen adatait tartják nyílván.  

 

 A kedvezményes juttatáshoz való jog: 

A tanuló családjának anyagi helyzetétől függően, írásban benyújtott kérelmére kedvezményes 

étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá részben vagy egészben mentesüljön a 

tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására, esetleg részletekben való fizetésére. 

A kedvezményes étkeztetés – tandíj biztosításához való kérelmet a szülőnek írásban kell 

benyújtani az iskola igazgatójához. A kérelemben fel kell tüntetni a család anyagi helyzetével 

kapcsolatos adatokat, illetve azokat az indokokat, melyek a kedvezményre való jogosultságot 

megalapozzák. A kérelem elbírálásáról az igazgató három napon belül írásban értesíti a szülőt.  

A tankönyvekkel kapcsolatos támogatások iránti kérelmeket a tankönyvpiac rendjéről szóló 

törvény alapján nyújthatják be a tanulók. 

Az Alapfokú Művészeti Iskola térítési-és tandíjkedvezményeit a fenntartó által meghatározott 

módon kell érvényesíteni. 

 

3.5. Az iskolai munkarendhez kötődő egyéb tanulói jogok 

 

 A diáknak joga van a tanítási órán való részvételhez, tanítási óráról ki nem küldhető.  

 Egy napon csak két összefoglaló, vagy témazáró dolgozatot lehet íratni, ennek időpontját egy 

héttel a megírás előtt közli a tanító /szaktanár az osztállyal. A témazárókat, összefoglaló 
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dolgozatokat 15 napon belül ki kell javítani. Az eredmények közlése előtt nem íratható újabb 

dolgozat. Az un. röpdolgozatok egy-két órai tananyagot felölelő, írásbeli számonkérésnek minő-

sülnek, számukat a szaktanár határozza meg, időpontját előre nem köteles bejelenteni. Újabb 

röpdolgozat csak az előző eredményeinek ismertetése után íratható.  

 A diáknak joga van az óraközi szünethez. A tanórák becsengetéstől - kicsengetésig tartanak. A 

csengetés tanárnak-diáknak egyaránt szól. 

 

3.6. Jogorvoslati eljárás 

 

3.6.1. Véleménynyilvánítás  

 

A tanulók véleménynyilvánítási jogukat írásban, az igazgatónak címezve gyakorolhatják. 

 A véleményben pontos, tényszerű indoklásnak, a jellemző esemény(ek) részletes leírásának kell 

szerepelnie, végül keltezés, aláíró(k). A leírás elkészítésében a DÖK pedagógus vezetője vagy az 

osztályfőnök segítséget nyújthat.  

 Amennyiben a vélemény a tanulók nagyobb csoportját hátrányosan érintő,  az igazgató, vagy az 

általa felkért személy , a vizsgálat eredményeiről, megoldásáról, javaslatairól köteles 15 napon belül 

a Diák-önkormányzati gyűlésen beszámolni.  

Nem kell külön beszámolni, ha a véleménynyilvánítók számára kedvező változás 15 napnál 

hamarabb bekövetkezik. 

 

3.6.2. Jogsértés 

 

Ha bármely tanulót, az iskolában bárki, általános emberi-állampolgári, gyermeki, tanulói jogainak 

gyakorlásában korlátozza, a tanuló erről írásban a tények pontos feltárásával tájékoztathatja az 

intézmény vezetőjét. Szóbeli megkeresés esetén feljegyzés készítendő.   

 Az intézmény vezetője a probléma jellegének megfelelően helyettesei, a munkaközösségek, 

szaktanárok, osztályfőnökök, dolgozók segítségével érdemi választ köteles adni a felvetésre.  

 

4. A tanulói kötelességek teljesítése 

 

 A tanuló kötelessége:  

 A tanórán pontosan megjelenni, és részt venni a kötelező és a választott foglalkozásokon.  

 (A munkakezdés előtt tizenöt perccel diáknak-tanárnak a munkahelyén kell lennie!)  

 Eleget tenni – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással – képességeinek 

megfelelõ tanulmányi kötelezettségének. 

 Tanulótársai tanuláshoz való jogát magatartásával nem korlátozhatja. (A tanórán 

fegyelmezetten, a tanár utasításainak megfelelően részt venni!).  

 Tanórai felszerelését és Tájékoztató füzetét naponta az iskolába magával hozni. 

 Becsengetés után, amíg a tanár az osztályba nem érkezik csendben maradni, a pedagógust 

belépéskor felállással üdvözölni.  
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 Egymás közötti érintkezésben az elvárható, kulturált viselkedést tanúsítani: a napszaknak 

megfelelően köszönni a nevelőknek és az iskola alkalmazottainak, az iskolába érkező 

felnőtteknek. 

 Az iskolai ünnepségeken az alkalomnak megfelelő ruházatban (sötét szoknya –nadrág és 

fehér felső, nyakkendő/sál/kitűző) megjelenni, azon a kulturált magatartás szabályait 

betartani. 

 A tanítási idő alatt az iskolában tartózkodni, az épületet csak külön engedéllyel 

(osztályfőnök, igazgató/helyettes) elhagyni.  

 A közös tulajdont (az iskola épületét, berendezéseit és felszereléseit) védeni, azokat 

kulturáltan és szakszerűen használni.  

 A tisztaságra fokozottan vigyázni, a váltócipő használatával kapcsolatos előírásokat 

betartani. Tilos az iskola területén szemetelni, rágógumizni, szotyolázni, mobiltelefont 

bekapcsolni, a falakra, padokra, szekrényre firkálni. 

 A tanítási óra végén a padját leellenőrizni, amennyiben az adott tanteremben további 

tanítási óra már nem lesz, a székét a padra feltenni. 

 Személyes holmijára, személyes felelősséggel, fokozott gonddal ügyelni.  

      Értékes ékszer, szórakoztató elektronika saját felelősségre sem hozható az iskolába. 

     A tiltás ellenére behozott értékek elvesztése, ellopása az iskolának nem róható fel! 

 A kerékpárral érkezők járművüket a kijelölt helyen, lezárva tárolni. A tárolókban 

elhelyezett kerékpár esetleges megrongálódása, elveszése az iskolának nem róható fel. 

 Magántanulóként a tanév helyi rendjében meghatározott időben osztályozóvizsgán 

tudásáról számot adni.  

 Iskolai és egyéb (területi, országos) versenyeken iskoláját legjobb tudása szerint képviselni.  

 A rábízott eszközöket (szertári eszközök, az oktatás segédeszközei) a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal, szakszerűen kezelni.  

 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a szülőkkel együtt, az osztályfőnökkel előre 

egyeztetett időpontban, kötelesek megjelenni az IPR programjában rögzített 3 havonkénti, 

kompetencia alapú értékelésen.  

 

5. Az egészségvédelem, baleset - megelőzés előírásai 

 

 Minden tanuló köteles óvni saját és társai épségét, egészségét, továbbá köteles elsajátítani 

és alkalmazni az egészségét és biztonságát védő ismereteket.  

 Ha valaki saját magán vagy iskolatársán betegség tüneteit észleli, jelentenie kell azt 

osztályfőnökének/szaktanárának, akik a lehető legrövidebb időn belül értesítik a szülőt, 

szükség esetén gondoskodnak a társaktól való elkülönítésről is . 

 Minden tanuló köteles jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 

alkalmazottnak saját magát vagy társait, az iskola alkalmazottjait vagy másokat 

veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetőleg, ha balesetet, sérülést szenved vagy észlel.  

A sérült ellátásával kapcsolatos intézkedések megtétele annak a pedagógusnak/ 

alkalmazottnak a kötelessége, aki először tudomást szerez róla.  
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Az osztályfőnök/a felügyeletet ellátó nevelő a lehető legrövidebb időn belül értesíti az 

iskolavezetést, illetve szükség esetén a sérült hozzátartozóit. A balesetről az érintettek még 

azon a napon jegyzőkönyvet készítenek. 

 Kapcsolók, konnektorok meghibásodását, az észlelést követően azonnal jelenteni kell az 

iskola valamelyik tanárának vagy technikai dolgozójának.  

 Repedt, betört ablak esetén az osztályfőnöknek- szaktanárnak kell szólni.  

 Lépcsőre, folyosóra került elcsúszás veszélyét jelentő anyagot fel kell takarítani, vagy az 

ügyeletes tanárnak jelentve a takarítók segítségét kell kérni.  

 Az iskolában és iskolai rendezvényeken szigorúan tilos kábító hatású szert terjeszteni és 

fogyasztani, szeszes italt fogyasztani, dohányozni!  

 Az iskolai tűz- és bombariadót a csengő megszólalása vagy a hangosbemondó jelzi. Riadó 

esetén a diákok fegyelmezetten hagyják el az épületet az osztálytermekben kifüggesztett 

vonulási terv szerint. A bombariadó miatt elmaradt órákat pótolni kell, az iskolavezetés 

döntése szerint, meghosszabbított tanítási nappal vagy munkaszüneti napon tartott pótló 

órákkal. 

 Balesetveszély miatt tilos:  

 Az iskola ablakaiba állni, kihajolni, onnan tárgyakat kidobálni.  

 Az emeleti korlátoknak támaszkodni, a folyosón, lépcsőn rohanni, verekedni, lökdösődni.  

 Az iskolába, iskolai rendezvényekre tűz- és robbanásveszélyes anyagokat, valamint szúró- 

ütő- vágóeszközt, fegyvernek látszó tárgyat, lőfegyvert behozni.  

 Felügyelet nélkül a tantermekben tartózkodni, használni a számítógépeket, a tornaterem 

eszközeit, az elektromos berendezéseket. 

 

5.Az iskola munkarendjével, működésével kapcsolatos szabályok 

 

6.1. Az iskola nyitva tartása 

 

- Az iskola épülete tanítási időben a Dózsa Gy. úti telephelyeken 06-18.30 óráig, a Tildy Úton 06-

18.00 óráig tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épületek 

ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tarthatók.  

-  Tanítási szünetek idején az iskolatelepek nyitva tartását igény szerint az iskolavezetés határozza 

meg! 

 

6.2. A tanítási órák és a szünetek rendje a következő 

 

- Az órák 45 percesek, első tanítási óra nyolc órakor kezdődik. 

- A csengetési rendek a telepek mellékletében szabályozva. 

- A  tanulók reggeli érkezéskor a folyosón, ill.  a tanteremben , az óraközi szünetekben,  jó idő 

esetén az udvaron, rossz idő esetén, a folyosón tartózkodhatnak. Kivételt képez a tízórai szünet, 

amikor tanári felügyelettel az osztályteremben /ebédlőben fogyaszthatják el ennivalóikat. 

-  Szünetekben a felügyeletet ügyeletes nevelők biztosítják. 

- Az iskolatelepek eltérő belső szabályzatát a mellékletek tartalmazzák 
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6.3. A választható tanórai foglalkozások 

 

Előkészítése minden tanév februárjában kezdődik az osztályfőnökök bevonásával. Az igazgató a 

választható foglalkozásokat március 15-ig hirdeti meg, a foglalkozást várhatóan vezető tanár 

nevével. A tanulók május 20-ig, a leendő elsőosztályosok beiratkozáskor adhatják le írásban a 

tantárgy választásával kapcsolatos döntéseiket. A tanuló csak az igazgató engedélyével 

módosíthatja döntését. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanítási órára, a tanítási 

év végéig köteles azon részt venni! 

 

6.4. Fogadóórák 

 

A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után 

kereshetik fel az iskola tanárait..  

A fogadóórák rendjét a Tájékoztató füzetekbe rögzíteni kell, illetve minden iskolatelep bejárati 

faliújságján elhelyezésre kerül. 

Szorgalmi időben a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkár irodájában történik 8 óra és 16 óra 

között. 

 

6.5.A tanórán kívüli foglalkozások 

    

A tanórán kívüli foglalkozások külön órarend szerint kerülnek megszervezésre. A foglalkozásokra 

(szakkör, sportkör stb.) a diákok írásban, a szülő aláírásával jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a 

foglalkozáson való részvételét a foglakozást vezető tanárok naplóban rögzítik. A tanórán kívüli 

foglalkozások rendjét az intézmény helyi tantervének 9. fejezete szabályozza! 

Az iskolai könyvtár állományával és szolgáltatásaival az olvasóterem ajtajára kifüggesztett nyitva tartási 

idő alatt minden tanuló rendelkezésére áll. Használatára a könyvtáros vagy a szaktanárok jelenlétében, a 

könyvtári előírások betartásával van lehetőség. 

 

6.6. Az étkezés rendje 

 

A tanulók étkezési rendjét az adott tanév elején készülő „Ebédlői rend” szabályozza! 

 

6.7. Napközis ellátás 

 

     A tanuló napközis felvételével kapcsolatos kérelmét a tanórán kívüli foglalkozásokra való 

jelentkezéssel egy időben és módon nyújthatja be. Év közben írásban benyújtott kérelem alapján 

lehet a napközis ellátást igényelni. A felvételről az iskola igazgatója dönt. Elutasítás esetén 3 napon 

belül írásban értesíti döntéséről a szülőt. A foglalkozás 11.40-16.00 óráig tart, szülői igényre 16.30 

óráig meghosszabbítható.  A napközis foglalkozásról csak rendkívüli és indokolt esetben lehet távol 

maradni. A távolmaradást igazolni kell. 

A napközis felvétel elutasítható, ha a tanuló a többi tanuló tanulmányi munkáját akadályozza. 
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6.8. A hetesek és a tantárgyi felelősök feladta 

 

Jelentik a tanárnak a hiányzó tanulókat, a tanítási óra végén gondoskodnak a tanterem tisztán 

történő átadásáról.  

A külön iskolatelepen tanuló felelősök konkrét feladatait a melléklet tartalmazza. 

 

6.9. Oktatás nélküli napok felhasználásának elve 

  

Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések 

megtartása. 

 

6.10. A tájékoztató füzet, elektronikus napló vezetése 

 

A tájékoztató füzet hivatalos okmány, tanulóink minden tanítási napon kötelesek azt magukkal 

hozni. Állapotát az osztályfőnökök havi rendszerességgel ellenőrzik. Diákjaink kötelesek ellenőrző 

könyvüket folyamatosan vezetni, adataikat és tanáraik nevét, fogadóóráikat beírni, a bejegyzéseket 

nevelővel és szülőkkel aláíratni.  

Ha a tanuló tájékoztató füzetét nem hozza magával, vagy azt hanyagul, nem a valós adatoknak 

megfelelően vezeti, elveszíti, felelősségre vonható.  

Az elektronikus naplóhoz a szülők számára hozzáférés generált, melyen követheti a tanuló napi 

tevékenységét, mulasztását, előrehaladását, érdemjegyeit. 

 

6.11.A mulasztások és igazolására vonatkozó helyi rendelkezések 

     

Ha a tanuló az iskolai foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. 

6.11.1. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha 

        - a tanuló előzetes engedélyt kapott távolmaradásra 

        - 1-1 tanítási óráról, elengedi az osztálytanító, szaktanár 

- 1-3 tanítási napról az osztályfőnök engedélyével volt távol 

- ennél több napról / pl. üdülés esetén /, az igazgató adhat engedélyt. 

6.11.2.A távolmaradásról az előzetes engedélyt a szülőnek írásban kell kérni a Tájékoztató füzeten  

           keresztül.  

6.11.3. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai 

foglalkozásokról. Pl.: betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek, élősdivel való 

fertőzöttség, stb. A szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az 

osztályfőnöknek, a napközi otthon vezetőjének, lehetőleg még a hiányzás első napján. 

A bejelentés elmaradása esetén az osztályfőnök intézkedik a mulasztás okának 

felderítéséről. 

Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, orvosi bizonyítvánnyal, igazolással kell igazolnia 

mulasztását. Az igazolást köteles a tanuló az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 

az első osztályfőnöki órán bemutatni. 
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A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását, illetve kötelezettségének az osztályfőnök felszólítására sem tesz eleget. 

 

 

6.11.4. Eljárások az igazolatlan mulasztás esetén: 

Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Az osztályfőnök írásban értesíti 

a szülőt a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásáról. Az értesítés egyben felhívja a 

szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire is. Az osztályfőnök az első 

igazolatlan mulasztásról tájékoztatja az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősét is. 

Ha az iskola értesítése eredménytelen marad és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt az 

ifjúságvédelmi felelős a családsegítő szolgálat igénybevételével megkeresi a tanuló szülőjét, 

gondviselőjét. 

Ha az igazolatlan mulasztás egy tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a 

gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes Családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálatot. A gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési 

tervet készít, melyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót 

veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói 

tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.  

Ha az igazolatlan mulasztás meghaladja a 10 órát az iskola ismételten értesíti a 

gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatalt. Ha az igazolatlan mulasztás egy tanítási 

évben eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot és a szabálysértési 

hatóságot, gyámhatóságot, amely eljárást kezdeményez a szülőkkel szemben.  

Ha az igazolatlan mulasztás egy tanítási évben eléri az 50 órát az iskola igazgatója értesíti a 

gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.  

 Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, amit magatartási 

  jegynek is tükröznie kell.  

 

6.11.5. Mulasztások miatti lemaradás pótlása 

Ha a folyamatos mulasztás1-1 tantárgyból meghaladja az éves óraszám 15%-át, akkor a 

tanulónak tudáspróbát kell tennie az osztálytanító/szaktanár utasításai szerint. Ennek 

eredményéről és a várható következményeiről a szülő tájékoztatást kap. 

Az előzőekkel kapcsolatos rendelkezésekről az érintett szülők fogadórákon, illetve 

személyes megbeszélés alapján tájékozódhatnak. 

Ha a tárgyak valamelyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, művészeti 

képzésben az órák 1/3-át, szaktanár javaslatára a tantestület a további tanulmányok 

feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő.  

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg  

a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható.  A nevelőtestület azonban –  

mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi az osztályozó  

           vizsga letételét.  

 

6.11.6. Tanítási óráról való késés 

 Ha a tanuló a tanítási óra kezdetére nem érkezik meg, a késés okát igazolnia kell. 
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Többszöri késés esetén a mulasztott idő összeadódik és  tanítási órában kerül kifejezésre, 

melyet a mulasztott órákhoz, napokhoz számolunk. 

Ha a tanítási óra több mint feléről késik a tanuló azt mulasztott órának tekintjük.  

A késések igazolása megegyezik az egyéb mulasztások igazolásával. 

 

6.12. A tanulók jutalmazásának formái 

 

6.12.1. Jutalmazás elvei: 

      - kiemelkedő tanulmányi munka 

      - példamutató magatartás 

      - közösségi tevékenység 

      - társadalmi és közhasznú munka 

      - versenyen elért eredmény 

      - egymás segítése 

       

6.12. 2. Jutalmazás formái: 

Egyéni és csoportos: - erkölcsi: dicséret /osztályfőnöki, szaktanári, igazgatói, tantestületi/ 

                                        - anyagi: oklevél, jutalomtárgy, jutalomkönyv 

- Kitűnő tanulók is kaphatnak szaktárgyi dicséretet a félévi és év végi 

értékelésükkor, mely a bizonyítványban is szerepel.  

 

6.12.3. A jutalmazást javasolhatják: 

        - osztályfőnökök 

        - szaktanárok 

        - csoportvezetők 

 

6.12.4. A jutalom átadásának helye, időpontja: 

       -  tanítási órák 

       -  osztályfőnöki órák 

- iskolai ünnepek 

- iskolagyűlések.  

Fekete János-díj a vizuális kultúráért: az a tanuló kapja, aki az adott tanév során a legtöbb, 

legsikeresebb pályamunkát készítette a vizuális kultúra tantárgyhoz kapcsolódóan. 

 

Macsári Tibor-díj a tanulmányi eredmény javításáért: évenként az az alsó tagozatos tanuló 

kaphatja, aki a tanév folyamán legtöbbet javított előző évi teljesítményéhez képest. A díjat a 

nevelőtestület szavazata alapján ítéljük oda. 

 

Tánczos András díj a tanulmányi eredmény javításáért oklevél és plakett: évenként az a nyolcadik 

évfolyamos tanuló kaphatja, aki a tanév folyamán legtöbbet javított előző évi teljesítményéhez 

képest. 
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Tildy díj, oklevél és plakett: Az a tanuló kapja, aki 8 éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt, 

példamutató magatartást és szorgalmat ért el.  

 

8 éven keresztül tanúsított példamutató magatartásáért, szorgalmáért és tanulmányi 

eredményéért oklevél: Az a nyolcadikos tanuló kapja, aki a nyolc év alatt az év végi osztályzatai 

közül csak 1 négyes osztályzatot kapott, a többi osztályzata ötös. 

 

Kimagasló művészeti teljesítményért, oklevél: Minden tanszakon az a művészeti iskolai tanuló 

kapja, aki az adott évben a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta, az adott tanszak tanárainak 

javaslata alapján. 

 

Az év sportolója díj, oklevél, kupa: Az év legeredményesebb sportolója kapja. A testnevelést 

tanító pedagógusok javaslata alapján. 

 

Évfolyamának kiváló tanulója, oklevél: Az a diák kaphatja, aki évfolyamszinten jelentősen 

kiemelkedő teljesítményt nyújtott a tanév folyamán. Az osztályfőnökök javaslatai alapján az 

intézményvezetés nyújtja. 

 

6.13. Fegyelmi és kártérítési felelősségre vonás 

 

A felelősségre vonás módjára és formájára nézve a törvény rendelkezései az irányadók. 

 

6.13.1. Elmarasztalás jár az alábbiakért: 

      - házirend megszegése 

      - tanórai, szüneti fegyelemsértés 

      - társadalmi tulajdon elleni vétség 

      - vállalt feladatok hanyag végzése 

      - igazolatlan mulasztás 

  - közösséget, tanulótársakat sértő magatartás 

 

6.13.2. Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy 

gondatlanul megszegi: 

       - fegyelmező intézkedésben 

- fegyelmi büntetésben részesül 

 

6.13.2.1.Fegyelmező intézkedések: 

 

Figyelmeztetés, büntetés nem lehet megtorló, a személyiséget megalázó, személyiségi jogokat sértő!  

 

 Az ellenőrző rendszeres (5) hiányát valamint a tanuló háromszori késését az osztályfőnök 

írásban jelzi a szülőnek.  

 Osztályfőnöki figyelmeztetésben a házirend előírásait megszegő tanuló részesül.(Kétszer adható 

/szóbeli és írásbeli/, a tanuló magatartása az adott félévben nem lehet példás!). Osztályfőnöki 
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szóbeli figyelmeztetés automatikusan jár, legalább két szaktanár által beírt 3 szaktanári 

figyelmeztetés után.  

 Osztályfőnöki intő a házirend szabályait súlyosan vagy sorozatosan megszegő tanuló büntetése. 

(Egyszer adható, a tanuló magatartása az adott félévben változónál jobb nem lehet).  

 Az iskola egyes rendezvényein az osztályfőnök döntése alapján vehetnek részt azok a tanulók, 

akiknek magatartásával problémák vannak.  

 A nevelőtestület döntése alapján súlyos vétség, vagy a házirend sorozatos megszegése miatt a 

ballagásról eltiltható a tanuló. 

 Igazgatói figyelmeztető a többszörös vétséget elkövető tanulónak jár (a tanuló magatartása 

rossz). Automatikusan jár az osztályfőnöki intőt követő, ismétlődő vétség után! 

 Igazgatói intő a súlyos vétséget elkövető tanulónak jár.  

 Rendszeres magatartási probléma esetén a tanuló - fegyelmi tárgyalás lefolytatását követően - 

tantestületi döntéssel, párhuzamos osztályba helyezhető át.  

 Kiemelkedően súlyos valamint a kötelességek rendszeres és tudatos megszegése esetén, a Knt.-

ben előírtaknak megfelelően a fegyelmi tárgyalás lefolytatását követően tantestületi döntéssel 

más iskolába áthelyezhető.  A fegyelmi eljárás során 2011. évi CXC. törvény 58 § és 59 § és a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI  rendelet 53-61. §szerint kell eljárni. 

 

6.13.2.2. A fegyelmi büntetés: 

Ha a tanuló a kötelességeit súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a 

tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 

Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt.  

A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 

cselekmény súlyát figyelembe kell venni.  

A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi 

eljárás során be kell szerezni.  

A fegyelmi eljárás megindításáról - az indok megjelölésével - a tanulót és a kiskorú tanuló 

szülőjét értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, 

hogy álláspontját, védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt 

kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A 

tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi 

eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt 

meghatalmazott is képviselheti. A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy 

fegyelmi büntetés állapítható meg. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek 

célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a 

kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a 

sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ határozza meg.  

6.13.3. Fegyelmi eljárás kezdeményezhető: 

         - osztályfőnöknél 

         - igazgatónál 
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6.13.4. Kezdeményezheti: 

      - nevelő 

      - szülő 

      - tanulóközösség 

6.13.5.  Fegyelmi eljárást az úgynevezett fegyelmi bizottság folytathat le. 

Fegyelmi bizottságot az igazgató hívja össze, melynek három napon belül össze kell ülni és 

meghozni a határozatot. 

6.13.6. Fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás,  

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,  

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba,   

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

 áthelyezés másik iskolába.  

 

6.14. Térítési díj befizetése 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola térítési-és tandíjait a fenntartó által meghatározott módon kell 

érvényesíteni. A telephely szabályzatában részletezve. 

 

6.15. Egyéb működési szabályok 

 

- A talált tárgyakat az osztályfőnöknek adják le a tanulók.  

- Értéktárgyaikat a tanulók testnevelés óra alatt ne hagyják őrizetlenül az öltözőben, megőrzésre a 

felmentetteknek vagy a testnevelő tanárnak adják azt le.  

- Az iskola területén a diákok számára telefon, rádió, magnetofon és hangos játékok használata 

tilos. 

- A szaktantermek, szertárak felszerelésének használata kizárólag a szaktanteremért felelős tanár 

engedélyével lehetséges.  

- A szertárban, nevelői szobában tanuló csak a nevelő jelenlétében tartózkodhat. 

- A kárt okozó diák (szülője) a jogszabályokban meghatározott mértékben kártérítési 

felelősséggel tartozik a károkozás gondatlan vagy szándékos jellegétől függően.  

- Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi 

elismervény ellenében lehet. 

- Az iskolai telefon-készülékeket csak hivatalos ügyek intézésére lehet használni. 

- Az iskola munkarendjével, működésévvel kapcsolatos egyéb szabályokat  az SZMSZ   

tartalmazza. 

 

6.16.Tankönyvellátás- tankönyvrendelés 

 

6.16.1. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

            állományból biztosítjuk.  
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6.16.2. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus              

kézikönyveket a könyvtáros által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a 

könyvtárból. 

6.16.3. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által  

            megbízott tankönyvfelelős készíti el.  

6.16.4. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a  

            tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze.  

6.16.5. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak,  

            és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 

  

 

7. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73.§-a 

rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés. 

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szervezett 

független vizsgabizottság előtt lehet tenni. 

 

7.1. Célja 

 

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait 

évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény pedagógiai 

programja alapján nem lehetett meghatározni.  

 

7.2. Általános szabályok 

 

7.2.1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkoznak:  

 Osztályozó vizsgákra  

 Különbözeti vizsgákra  

 Javító vizsgákra  

 Pótló vizsgákra  

 Magántanulói státusszal összefüggő vizsgákra 

 

7.2.2. Az iskolában a vizsgák az igazgató által megbízott, legalább 3 tagú vizsgabizottság előtt zaj-  

          lanak.  

7.2.3. A vizsgák írásbeli, szóbeli, illetve gyakorlati vizsgarészekből állhatnak. 

7.2.4. Az egyes tantárgyak évfolyamonkénti követelményeit a helyi tanterv tartalmazza. 

7.2.5. Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 30 perc. Egy napon legfeljebb 4 

írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák közötti pihenőidővel.  

7.2.6. Az írásbeliről jegyzőkönyv készül az esetleg előforduló rendkívüli események, 

szabálytalanságok leírásával, a bizottsági tagok aláírásával. A javító tanárok piros tollal 

javítják ki a dolgozatokat, rávezetik az eredményt és aláírják. 

7.2.7. A szóbeli vizsgán a vizsgázó a bizottság jelenlétében tantárgyanként tételt húz, kiválasztja a   

         hozzá tartozó segédeszközt, majd (az idegen nyelv kivételével) legalább 10 perc felkészülési   
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         idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél. Ha a 

vizsgázó a húzott tétel anyagából teljesen tájékozatlan, az elnök egy alkalommal póttételt 

húzat.  

7.2.8. A következő vizsgatárgy tételhúzása előtt a vizsgázónak legalább 10 perc pihenőideje van, ez  

         alatt elhagyhatja a vizsgatermet. Egy napon legfeljebb 4 tárgyból szóbelizhet egy vizsgázó. A  

         szóbeli felelet végén az elnök rávezeti a javasolt értékelést a jegyzőkönyvre. 

7.2.9. Ha a tanuló nagyon komoly indokkal nem tud megjelenni a vizsgán, akkor írásban kérheti az   

         igazgatótól (az igazolást mellékelve), hogy másik napon vizsgázhasson. 

7.2.10. A vizsgázó alkalomhoz illő ruhában, legalább 15 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt 

           kell, hogy megjelenjen.   

 

 

7.3. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára 

  

 aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,  

 aki különbözeti vizsgára jelentkezik,  

 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít,  

  más intézmények olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek 

feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő,  

 továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.  

 

7.4. Az értékelés rendje 

 

7.4.1.A tanuló a feladatok megoldása után közvetlenül értesül a teljesítményének értékeléséről. 

7.4.2. A vizsgáról kiállított jegyzőkönyvet aláírja a vizsgabizottság minden tagja, mely azután az  

          irattári dokumentációban kerül elhelyezésre.  

7.4.3.Az érintett tanuló osztályfőnöke dokumentálja az értékelést az anyakönyvbe és a 

bizonyítványba.  

7.4.4.Minden vizsga írásbeli és/vagy szóbeli, és/vagy gyakorlati vizsgarészből állhat az iskola 

pedagógiai programja alapján.  

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

         vizsgát tenniük a tanulóknak: 
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7.5. A vizsgák típusai 

 

7.5.1. Osztályozó vizsga 

 

Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően kell megszervezni.  

 

7.5.1.1. Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási  

           időszak során összegyűjtött érdemjegyei alapján a félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta   

           a szaktanár megállapítani.  

7.5.1.2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően,  

            ha : 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

 tanulmányait magántanulóként folytatja, 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, 

illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

 az iskolai évben 250 tanóránál többet mulasztott, 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott, és emiatt a 

tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, továbbá számára a nevelő testület 

engedélyezi az osztályozó vizsgát, 

 ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

7.5.1.3. Sikeres osztályozó vizsga esetén az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is 

engedélyt kaphat a tanuló. 

7.5.1.4.Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. 

Tantárgy Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Magyar nyelv és irodalom X X  

Idegen nyelv X X  

Történelem X X  

Matematika X X  

Fizika X X  

Kémia X X  

Biológia X X  

Természetismeret X X  

Környezetismeret X X  

Technika és életvitel    

Ének-zene    

Rajz-és vizuális kultúra    

Testnevelés és sport    

Informatika X X X 

Erkölcstan/hit- és erkölcstan    
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7.5.1.5.Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételni    

            kell.

7.5.1.6. Ha a tanuló egy vagy több tantárgy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tan-    

            évben teljesíti, osztályzatait minden érintett évfolyamra meg kell állapítani.  

7.5.1.7.Ha a tanuló több iskolai évfolyam valamennyi követelményét teljesíti, az osztályzatokat    

            valamennyi elvégzett évfolyam bizonyítványába be kell jegyezni.  

7.5.1.8. Ha a tanuló nem teljesíti az iskolai évfolyam valamennyi követelményét, az egyes 

tantárgyak osztályzatát a törzslapján valamennyi elvégzett évfolyamon fel kell tüntetni, és 

a vizsga évében, ezt követően az adott évben kiállításra kerülő év végi bizonyítványba be 

kell írni. 

 

7.5.2. Különbözeti vizsga 

 

 A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy a tanuló rendelkezik-e a 

tanulmányok folytatásához szükséges ismeretekkel.  

 Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja 

elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét.  

 

7.5.2.1. Abból a tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, 

amelyet az Intézmény a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon 

tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a 

magasabb évfolyamra lépésnek.  

7.5.2.2. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg  

            kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében, mellyel 

szülő írásban keresi meg az intézmény vezetőjét.  

7.5.2.3. A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.  

 

7.5.3. Javítóvizsga 

 

7.5.3.1.  A tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha : 

 tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, és nem volt 

igazolatlan órája, valamint a tantestület szavazással vizsgára bocsátja, 

 a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy 

azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le, 

 az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott. 

7.5.3.2. A tanév utolsó tanítási napjáig a tantárgyak javítóvizsga témaköreit ismertetni kell az 

érintett tanulóval, ill. szülőjével.  

7.5.3.3. A javítóvizsga a fenti rendeletben meghatározott időben, előre és írásban egyeztetett 

időpontban szervezhető. A javítóvizsga bizottságában a kérdező tanár lehetőség szerint ne 

a tanulót javítóvizsgára utasító szaktanár legyen.  

7.5.3.4. A tanulót a vizsga eredményéről szóban azonnal, később írásban is tájékoztatni kell.  

7.5.3.5. A vizsga eredményét a naplóban, anyakönyvben, bizonyítványban fel kell tüntetni. A 

javítóvizsgáról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgabizottság minden tagja aláír.  
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7.5.4. Pótló vizsga 

 

7.5.4.1. Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/ javító/  

            különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, - kérelmére - pótló vizsgát   

            tehet.  

7.5.4.2. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni. A pótló vizsgát lehetőleg 

ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni, de időpontját egyéni elbírálás alapján az 

igazgató is kijelölheti.  

 

7.5.5. Felvételi vizsga 

 

 

A felvételi vizsgán a művészeti képzésbe jelentkező tanulók adnak számot felkészültségükről, 

mely alapján a szaktanár eldönti a felvétel/elutasítás tényét, illetve a tanuló évfolyamba/ csoportba 

való beosztását. A vizsga anyagaként elfogadható három hónapnál nem régebbi munka illetve 

meghallgatás.  

 

7.5.6. Alap- és záróvizsga 

 

 

Az alap-és záróvizsgán a művészeti képzésbe járó tanulók adnak számot felkészültségükről, mely 

alapján a szaktanár eldönti a továbbképzőbe lépés tényét, illetve a tanuló tanulmányinak 

befejezéséhez szükséges felkészültségi szintet. A vizsga anyagát a művészeti iskola tanterve 

határozza meg tanszakoknént. 

 

7.6.5. Független vizsgabizottság előtt tett vizsga:  

 

7.6.5.1.A független vizsgabizottság előtti vizsgáztatás esetében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-  

            rendelet 73.§-a alapján járunk el, melyet a kormányhivatal szervez. 

7.6.5.2.A kiskorú tanuló szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző harmincadik napig jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 

jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni.  

7.6.5.3.Az iskola igazgatója a bejelentést öt napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt 

intézménynek, amelyik az első félév, illetve a szorgalmi idő utolsó hetében szervezi meg a 

vizsgát. 

7.6.5.4. A kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával - a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon  

            belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen.  

7.6.5.5. Az iskola a kérelmet hét napon belül továbbítja a vizsgáztatásra kijelölt intézménynek. 

7.6.5.6. Ha a tanuló független vizsgabizottság előtt vagy vendégtanulóként ad számot tudásáról, 
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            a vizsgabizottság, illetőleg a vizsgáztató iskola törzslapi bejegyzés céljából értesíti azt az  

            iskolát, amelyikkel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.   

 

7.6.5.7. A tanuló magasabb évfolyamra lépéséről - figyelembe véve a független vizsgabizottság  

           által adott, illetve a vendégtanulóként szerzett osztályzatot - az az iskola dönt, amellyel a   

           tanuló tanulói jogviszonyban áll. 

 

7.6.6. Magántanuló esetén:  

 

a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 75.§ (2) bekezdései az irányadók.  

 

7.7. A vizsgák követelményei:  

 

7.6.1. A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit a helyi tanterv tartalmazza évfolyamonként és   

         tantárgyanként.  

7.6.2. Az eljárásban a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ad útmutatást.  

7.6.3. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészeket a szakmai közösség tagjai állítják össze.  

 

8. A házirend nyilvánosságra hozatala 

 

A Házirend nyilvános, valamennyi osztályterem faliújságján, könyvtárban, nevelői szobában, 

honlapunkon megtekinthető. 

Az első osztályosok beiratkozásuk alkalmával nyomtatott formában vehetik azt át. 

 

9. A házirend felülvizsgálati rendje 

 

Jogszabályi és egyéb változások alkalmával, valamint minden nevelési év kezdete előtt. 

 

10. A házirend hatályba lépése 

  

 

A házirend az elfogadás napján lép hatályba. 

 

A Házirendet a nevelőtestület 2017. augusztus 31-én elfogadta. A Szülői Munkaközösség és a 

Diákönkormányzat egyetért a változásokkal.  

 

 

A Házirend életbelépésének időpontja: 2017. szeptember 01.  
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A Házirendet véleményezték: 

 

 

 

Szeghalom, 2016.09.09.   ………………………………………. 

                                                                               Szülői szervezet képviselője  

 

 

Szeghalom, 2016.08.31.   ………………………………………. 

                                                                                  DÖK képviselője 

 

Szeghalom, 2016.09.15.   ………………………………………. 

                                                                                  Intézményi Tanács képviselője 

 

Szeghalom, 2017.08.31.   ………………………………………. 

                                                                                  Az alsó tagozat képviseletében 

 

 

Szeghalom, 2017.08.31.   ………………………………………. 

                                                                                  A felső tagozat képviseletében 

 

 

Szeghalom, 2017.08.31.   ………………………………………. 

                                                                                  A művészeti iskola képviseletében 

 

 

 

 

Szeghalom, 2017.09.01. 

      P.H. 

 

            Tagai Andrea 

         intézményvezető 
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Mellékletek: 
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A Tildy úti telephely rendje 

 

1. Az iskola által elvárt viselkedés szabályai 
 

1.1. Az 5-8. évfolyamra járó tanulóktól elvárjuk, hogy: 



 Betartsák a jogszabályok, az iskolai pedagógiai program és a házirend rendelkezéseit, 

 Tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársaik emberi méltóságát, 

 Senkivel szemben ne használjanak trágár, sértő beszédet, 

 Senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, 

 Törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és az 

iskolában dolgozó más felnőttekkel, 

 Viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, 

 Köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által 

megengedett formában, 

 Tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait, 

 Óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit, 

 Iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget, 

 Vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein, működjenek együtt 

társaikkal, 

 Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak, 

 Fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, 

 Az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használják, 

 Az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el, 

 A tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal, 

 Tájékoztató füzetüket minden nap hozzák magukkal, érdemjegyeiket abban naprakészen 

vezessék, szüleiknek minden nap adják át láttamozásra, 

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

 Az iskolai ünnepélyeken, versenyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing 

vagy blúz, illetve sötét nadrág vagy szoknya, az iskola jelképét tartalmazó nyakkendő, 

kitűző; sportversenyeken „egyenpóló”) jelenjenek meg, 

 Tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését 

szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek, 

 Ne hozzanak az iskolába és ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban 

dohányárut, szeszesitalt, drogot, energiaitalt) 

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

valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján, 

 Ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere). 
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2. Az iskolatelep működési rendje 
1. Az iskolánk épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 06 00 - kor nyit és este 18.00 

órakor zár. Zárás után végződő foglalkozást különlegesen indokolt esetben az intézmény vezetője 

engedélyezhet. 

2. Az iskolánkban tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 30 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. Ennek rendje a folyosókon és a 

portán jól látható helyen kerül kifüggesztésre. 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 7 45 óra között kell megérkezniük.  

4. Az iskolában a tanítás reggel 800 órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát („nulladik 

órát”) 700 órától kezdve is meg lehet tartani az iskolaszék, valamint az iskolai diákönkormányzat 

véleményének kikérésével. Az iskolaszék, és az iskolai diákönkormányzat véleményét minden 

tanév elején, az órarend összeállításakor kell kikérni. 

5. A tanítási órák ideje 45 perc. A tanóra vége előtt 5 perccel korábban jelzőcsengetés 

figyelmeztet a pontos órabefejezésre. A testnevelési órák a jelzőcsengetéskor fejeződnek be. 

5. A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

Óraszám Tanítási óra Szünet A szünet 
időtartama-perc 

1 8:00 - 8:45 8:45- 8:55 10 

2 9:55 - 9:40 9:40-10:00 20 tízórai szünet 

3 10:00 – 10:45 10:45-10:55 10 

4 10:55 – 11:40 11:40-11:55 15 ebédszünet 

5 11:55 – 12:40 12:40-12:50 10 

6 12:50 – 13:35 13:35-13:40 5 

7 13:40 – 14:25   

 

7. Az első órájukra korán érkező tanulóink 7 30-ig az iskola földszintjén várakoznak, az ügyeletes 

nevelők csak ekkor nyitják ki a tantermeket. A tantermekben a hetesek, felnőtt ügyeletesek 

vigyáznak a rendre. 

8. Az első tanóra előtt 745-től lehetőség van az osztályfőnökkel, szaktanárral kötetlen beszélgetésre 

esetleg egy-egy aktuális téma megvitatására. 

9. Tanulóink a szüneteket az ügyeletes tanárok döntése alapján, az udvaron vagy a folyosókon 

töltik. A szünet végét jelző csengőszóra a tanulók: 

ha az udvaron tartózkodnak az ügyeletes tanárok engedélyével rendben, 

fegyelmezetten vonulhatnak a tantermek elé sorakozni, 

ha a folyosón tartózkodnak, csengetés után a tanterem előtt sorakozva várják a 

szaktanárt. 

10. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben, a napközis tanulók 

az ebédlőben tanári felügyelet mellett étkezhetnek. 

11. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli) 

foglalkozások között – a 1140 óra és 1445 óra közötti időben –a lehetőségek függvényében legalább 

harminc perc szünetet biztosítunk a főétkezésre. 

12. Az „Iskolagyümölcs Program”- hoz kapcsolódó alma, vagy alma lé a portán vehető át. 
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13. A büfében vásárolt poharas italokat a vásárlás helyszínén kell elfogyasztani, a tantermekbe 

nem vihetők be. 

14. A tanulóink tanítási idő illetve az egyéb foglalkozások befejezése előtt az iskola területét csak 

a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az igazoló nyomtatvány kiállítása, majd az 

osztályfőnök, vagy az igazgatóhelyettes aláírása után hagyhatják el. Rendkívüli esetben az 

iskolából való távozásra az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek adhatnak engedélyt. 

15. A tanítási idő, illetve egyéb foglalkozás befejeződése után a tanulók kötelesek elhagyni az 

iskola egész területét (kivéve a szervezett foglalkozások résztvevői). 

16. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800 óra és 1600 

óra között, pénteken 1400 –ig. 

17. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője határozza meg, és arról a szünet 

megkezdése előtt tájékoztatja a szülőket, tanulókat és a nevelőket. 

18. A tanítás nélküli munkanapok időpontja és az e napokra tervezett programok az iskolai 

munkatervben kerülnek meghatározásra. A felhasználásról az aktuális szakmai elvárások alapján 

dönt a tantestület. 

19. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést, 

tornateremben a padlózaton nyomot nem hagyó talpú tornacipőt, edzőcipőt, fehér pólót vagy 

trikót, sötét színű tornanadrágot, esetenként melegítőt kell viselniük. 

20. A tanulók a testnevelés órákra való felkészüléshez az öltözőhelyiséget vehetik igénybe. Ott 

kötelesek csendben, rendben, fegyelmezetten várakozni az órakezdésre. Azt elhagyva – biztonsági 

okokból - a testnevelő tanár köteles bezárni az ajtót. A testnevelési óra alól felmentett tanulók a 

tanár felügyelete alatt, a tanár által meghatározott helyen tartózkodhatnak. Azok a tanulók, akik az 

első tanítási órán a „kistornateremben” vesznek részt, a földszinti aulában várják a tanár érkezését, 

csak együtt mehetnek át a másik épületbe. 

21. Egyéb, az iskola épületének használatára vonatkozó tanulói szabályok: 

Az iskola épületében váltócipő használata egészségvédelmi okok miatt ajánlott. 

A tantermekbe csak tiszta, illetve váltócipőben lehet bemenni. 

Az osztályonkénti, nem zárható öltözőszekrény igénybevétele ajánlott. 

22. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges felszerelésen túl más eszközöket csak akkor 

hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az 

órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges 

eszközt a tanulók kötelesek a szaktanárnak az óra végéig megőrzésre átadni. 

23. A pedagógus a védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az iskolai foglalkozásokra 

az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

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

az iskolába nem hozhatnak. Ezekért a behozott tárgyakért iskolánk semmilyen felelősséget, 

kártérítést nem vállal. 

25. A tanítási órákra, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra mobiltelefont, valamint minden 

egyéb elektronikus információ hordozót tartozékaival együtt, csak kikapcsolt állapotban, a 

táskájukban tárolva hozhatják magukkal. Ellenkező esetben ezeket az eszközöket megőrzésre a 

szaktanár átveszi, melyet csak a szülőnek ad vissza. 

26. A tanulók az iskolába kerékpárral csak szülői engedéllyel járhatnak. A kerékpárt az iskola 

területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tárolni. A kerékpárokért az iskola 

semmilyen felelősséget nem vállal. 
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27. A kabátokat minden osztály a számára kijelölt helyen tarthatja. A szekrények rendjéért és 

tisztaságáért az azt használó diákok felelnek. 

 

3. A tanulóink feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az 
iskolai rendezvények előkészítésében 
 

3.1. Az iskola udvarát, épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az 

iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

 megfogalmazott előírások betartásáért. 

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

társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

3.3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes, 

 tantárgyi felelősök, 

3.3.1. A hetesek feladatai: 

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

egyeztetett szabályok alapján. 

 az órát tartó nevelő esetleges hiányzásának jelentése az intézményvezető helyettesének; 

 az óra végén a táblát letörli és ellenőrzi a tanterem rendjét, tisztaságát. 

 felügyel az osztály rendjére a sorakozónál, 

 öltözőszekrények rendjét ellenőrzi, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelenti a hiányzó 

 tanulókat, a tájékoztató füzet hiányát, 

 a rendkívüli eseteket jelenti az óra elején a szaktanárnak és az osztályfőnöknek. 

 A hetesek egyéb feladataikat közös megegyezés alapján megosztják. 
 A tanítási órára érkező osztály hetese az előző órát tartó nevelővel együtt ellenőrzi a 

tanterem tisztaságát. Csak az átvétel után foglalhatják el a tanulók a tantermet. 

3.3.2.Az ügyeletes tanulók feladatai: 

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

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi 

feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős 

lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

 Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a 

rendezvény lebonyolításával megbízott pedagógus utasításai alapján - közre kell 

működniük. 

 A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv 

tartalmazza( farsang, suli-discó, klubdélután…) 

 

4. A napközis ellátás és az étkezés rendje 



 Az iskolában napközis ellátás, ill. menza is igényelhető. 

 A csoportok kialakításánál törekszünk az évfolyamonkénti összetételre. 
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 A napközis ellátás 1235-től 1600-ig vehető igénybe. 

 Az ebédelés az utolsó órák után, folyamatosan, beosztás szerint történik. 

 Az ebédlőben az étkezés idején felügyeletet biztosítunk. 

 Az étkezési díjak befizetéséről az ellátást igénybevevő/szülő gondoskodik. 

 Étkezni csak az előre megváltott jegy leadása után lehet. Az uzsonnajegyeket a napközis 

nevelők minden hónap első napjaiban összegyűjtik, melyet naponként a csoport ládájában 

helyez el. 

 Azok a tanulók, akik megszegik az ebédlő rendjét és a kulturált étkezés szabályait 

figyelmeztetésben részesülnek. Sorozatos rendbontás esetén külön étkezési lehetőséget 

jelölünk ki részükre. 

 A napköziben 1400 - tól kezdődik a tanulmányi munka, mely két 45 perces foglalkozásból 

áll. Feladata a másnapi órákra való felkészülés. A napközis nevelő ellenőrzi az írásbeli 

feladatok elvégzését, lehetőség szerint kikérdezi a szóbeli anyagot. 

 Azok a tanulók, akik hamarabb felkészülnek a következő nap anyagából lehetőséget 

kapnak a gyakorlásra, esetleg a kötelező olvasmányok olvasására, projektek készítésére. 

 Uzsonnázás 1445 -1500 közötti szünetben történik. Ebben az időben kell az erre a célra 

kijelölt felelősnek/felelősöknek a csoportszámmal ellátott ládát a portánál átvenni, majd az 

étkezés után ugyanott leadni. 

 A délutáni foglalkozásokra csak a napközis nevelő engedélyével távozhatnak a tanulók. 

 A napközis foglalkozásra beírt tanulók hiányzásaira az általános szabályok vonatkoznak. 

 A foglalkozási termet tisztán kell átadni, a székeket a padra fel kell rakni! A terem átadását 

a kijelölt felelősök és nevelő ellenőrzik. 

 

5. A tanulószoba rendje 
 

A nyolcadik osztályos diákjaink részére igény szerint tanulószobai foglakozást biztosítunk. 

 A foglalkoztatás időtartama hétfőtől csütörtökig a tanítási órák végétől 1600 

óráig, 

 pénteken 1500 óráig tart. 

 A felkészülést és tanulást a tanulószoba vezetője irányítja, munkájukat szaktanárok 

 segítik. 

 A beiratkozott tanuló a foglalkozásról csak szülői kérésre maradhat távol. 

 

6. Helyiség-és eszközhasználat szabályai, védő-óvó előírások 

 

6.1. A helyiségek használatának szabálya 


 Az iskola létesítményeiben a tanulók csak felnőtt felügyelettel tartózkodhatnak. 

 Az iskola épülete tanítási napokon 0600-18 00 között tart nyitva. 

 Az iskolatelepen felszerelt kamerák által rögzített felvételeket rongálás, verekedés, ill. 

minden olyan esetben felhasználunk, melyek a bizonyítást, az elkövetők személyének 

kiderítését, felelősségre vonását szolgálhatják. 

 Tanévközi tanítási szünetekben igény szerinti nyitva tartást az iskola igazgatója 

engedélyezhet. 
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 A tanulók szülei csak előzetes egyeztetés alapján jöhetnek be az épület főbejáratánál, a 

portai szolgálatot teljesítő kíséretében. Amennyiben a szülő csak gyermekével 

szeretne találkozni, azt szünetben a portán várakozva teheti. Ebben az esetben a portás 

hangosbemondón keresztül értesíti a tanulót. 

 Az iskolatelepre árusok, kereskedést folytató ügynökök iskolavezetés engedélye 

nélkül nem léphetnek be. 

 Az iskolatelep területén és közvetlen környezetében tilos a dohányzás. 

 
6.2. Az iskolatelep védő-óvó előírásai 
 

 A tanulókkal a tanév első napján az osztályfőnökök és szaktanárok ismertetik az 

egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a 

balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformákat. 

 Az ismertetett anyag vázlatos felsorolásához az "oktatást" végzők csatolják a tanulók 

aláírását, mely egyúttal dokumentumként szolgál. 

 

6.2.1.Tantermek, folyosók veszélyforrásai: 



 A folyosókon rohanni, csúszkálni balesetveszélyes! 

 Az ablakokba felülni, kihajolni tilos! 

 A technika teremben, tornateremben, informatika teremben tanári felügyelet nélkül 

tanulók nem tartózkodhatnak! 

 Konnektorokhoz hozzányúlni tilos! Meghibásodott elektromos készülékhez 

hozzányúlni tilos (arról az ügyeletes tanárt haladéktalanul értesíteni kell)! 

 Kitört ablakhoz nyúlni tilos! Ablaktörést azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak, 

gazdasági vezetőnek! 

 Folyosóra vagy a tantermek padlójára kifolyt folyadékot haladéktalanul fel kell 

törölni! 

 A WC-ben, mosdókban észlelt hibákat azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak! 

 

6.2.2. Udvari veszélyforrások: 



 Az iskolát óraközi szünetekben engedély nélkül elhagyni tilos és veszélyes! 

 Az udvaron és a pályán tilos kerékpározni! 

 Óraközi szünetekben a hátsó udvarrész nem használható. 

 A tanórák előtt és az óraközi szünetekben labdázni tilos. A tanítás utáni időszakban a 

tanulók csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a hátsó udvarrészen. 

 A kézilabda pálya mögötti labdafogó hálóra és a támfalra, illetve kerítésre tilos 

felmászni! 

 A kosárlabda palánkra felmászni balesetveszélyes! 

 Az udvari padok, pig-pong asztalok csak rendeltetésszerűen használhatók. 

 Kővel ill. egyéb tárgyakkal történő dobálás veszélyes és nem engedélyezett. 
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7. Az iskolatelep belső szabályzatának meghozatalára, módosítására vonatkozó 
helyi eljárások: 

 

7.1. Az iskolatelep belső szabályzatát az igazgató készíti elő, majd terjeszti a döntéshozó 

testület, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség elé, akik aláírásukkal nyilvánítják ki 

az egyetértési jogukat. 

7.2. Az elfogadás után az iskolavezetés biztosítja a dokumentum nyilvánosságra hozatalát és 

sokszorosítását. 

7.3. A szabályzat módosítását kezdeményezheti a tagozat nevelőtestülete, a 

diákönkormányzat vezetője és a Szülői Munkaközösség. 
7.4. A szabályzatot módosítani kell, ha a telephelyen bekövetkezett változások, előre nem látott, 

nem tervezett események ezt indokolják. 
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A Dózsa utcai iskolatelep működési rendje 

 

 
 A tanulók indokolt esetben a szülő írásos kérelme alapján 7oo órától tartózkodhatnak az 

iskola épületében.  

 

 Az iskolatelepen 715 – től  ügyeletei feladatokat ellátó felnőtt várja az iskolába érkezőket. 

Utasításainak betartása minden tanuló és szülő számára kötelező. 

 

 7óra 15 percig a számukra kijelölt helyen,(kivéve a földszinti osztályok tanulóit) kulturáltan 

várakoznak az előtérben, majd az ügyeletes nevelő felügyelete mellet az osztálytermekbe 

vonulnak. 

 A tanuló legkésőbb 745 - re köteles az iskolába érkezni. Csengetés után a tanulók a 

tantermekben tartózkodnak, s kulturáltan beszélgethetnek, készülhetnek a tanórára. 

 

 A váltócipő használata kötelező. A kabátok, cipők elhelyezése a kijelölt szekrényekben 

történik. Az öltöző- és cipős szekrények állapotáért használója a felelős. Rendben tartása a 

tanulók feladata, melyet a hetesek naponta, az osztályfőnökök hetenként ellenőriznek és 

értékelnek. 

 

 A tanulók a szünetet jó idő esetén az udvaron , rossz idő esetén a tanteremben az osztály-

főnök felügyelete mellett, vagy a szintjüknek megfelelő folyosókon töltik, ügyeletes nevelők 

felügyelete mellett. Az osztályteremnek megfelelő szint elhagyása csak tanítói engedéllyel 

lehetséges. 

 

 Becsengetéskor az udvaron tartózkodók sorakozás nélkül, de kulturáltan bevonulnak és 

cipőváltás után tantermeikbe vonulnak. Az ügyeletes nevelők felügyelik a bevonulást és 

ellenőrzik, hogy ne maradjon az udvaron gyermek. 

 

  Esőben az udvaron nem tartózkodhatnak.  

 

 Sáros időben nevelői felügyelettel, cipőváltás után az udvar betonozott területét használ-

hatják. Erről az ügyeletes nevelő határoz. Becsengetéskor az udvaron tartózkodók részére a 

kijelölt helyen kötelező a sorakozás. A testnevelés órára kint maradó tanulók számára is! 

 

 Szünetben is be kell tartani az általános magatartási szabályokat. Erről az ügyeletes 

nevelők személy gondoskodik. Utasításaikat be kell tartani.  

 

 A tízóraizás rendje, a tanév eleji meghatározás alapján történik. 

 A tantermek elhagyásakor minden tanuló köteles saját padját, annak környékét tisztán 

átadni. 
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 A tantermek váltása során törekedni kell a fegyelmezett vonulásra . A folyosókon a " 

futva közlekedés " nem megengedett . A folyosón nem használhatók udvari játékok (pl. sport 

és játékeszközök). 

 

 A tanulók csak a nevelővel együtt mehetnek be a szaktanterembe  (tornaterem, 

technikaterem, nagyterem). 
 

 Minden tanulónak fokozott figyelmet kell fordítani a mellékhelyiségek tisztaságának 

megőrzésére. A mellékhelyiségbe étel, ital bevitele nem engedélyezett.  

 

 Az iskolatelepen és környékén a dohányzás nem engedélyezett. 

 

 A tanítás végén a hazajárók nevelői engedéllyel hagyhatják el az iskolát, sorakozás és 

köszönés után. 

 

 A menzás és napközis tanulók a csoportvezető tanár utasításainak megfelelő helyen és 

módon gyülekeznek.  

 

 A tanórán kívüli /délutáni foglalkozások rendjére a foglalkozásvezető által meghatározott 

rend érvényes. 

 

 Általános szabály, hogy délután csak a napközis tanulók tartózkodhatnak az iskola 

területén, kivéve azok, akik valamilyen délutáni foglalkozásra érkeznek. Ők a foglalkozásra, 

annak megkezdése előtt 5-10 perccel hamarabb jöhetnek csak. 

 

 A tanulók az iskolában kulturáltan öltözködve, tisztán jelenjenek meg!  Az iskolai 

ünnepeken az alkalomnak megfelelő öltözetben  kell részt venni (sötét szoknya/nadrág és 

fehér felső) és  iskolánk jelképeit (nyakkendő vagy sál, ill. kitűző) viselni. 

 

 Testnevelés órákon a váltóruha használata kötelező (Lányoknak, fiúknak 

tornanadrág+póló ill. sportcipő, rossz idő esetén melegítő.) 

 

 A szülők az iskola területére hivatalos ügyben jöhetnek be.  A kapuügyeletet ellátó felnőtt 

segítséget nyújt az ügyintézés lebonyolításában. A bejárathoz hívja az érintett pedagógust 

vagy elkíséri a vendéget a megfelelő helyre. 

 

 A szülők gyermeküket csak az iskola bejáratáig kísérhetik és délután, ill. órák után is csak 

az iskola előtt várhatják. 

 

 A nevelői ügyelet tanítási napokon 715-től 730 - ig, az iskola bejáratára és a földszinti 

folyosóra, 730 – tól a folyosókra  ill. szünetben az udvarra  vonatkozik.  
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 A tanulók kerékpárjaikat az arra kijelölt helyre helyezzék el(lezárva).  Az iskola épülete 

előtt még a délutáni órákban sem engedélyezett a kerékpárok tárolása. Felnőttek is csak a 

számukra kijelölt helyen tárolhatják kerékpárjaikat! Az iskola udvarára kerékpárt a kaputól 

tolva, gyalogosként hozhatják be a tanulók/felnőttek! 

 

 Az iskola nem vállal anyagi felelősséget a kerékpárokért. 

 

 Ablakot csak a nevelő nyithat/csukhat. Tanuló nyitott ablak előtt nem tartózkodhat, azon 

semmilyen tárgyat ki nem dobhat, ki nem kiabálhat! 

 

 A tanítási órára  telefont a tanulók nem vihetnek be. 

 

 A tanítási órákat hirdetéssel (Kivéve igazgatói engedéllyel!), hangoskodással és egyéb 

módon zavarni nem szabad. 

 

 Iskolarádió vezetését a mindenkori 4. évfolyam látja el. 

 

 Az intézmény területén ügynökök, árusok nem tartózkodhatnak!(Kivéve igazgatói 

engedéllyel!) 

 

 Tűz- és bombariadó esetén az épület elhagyása rendben, fegyelmezetten az előre kijelölt 

/begyakorlott/ útvonalon, felnőtt vezetésével történik. 

 

 

A Dózsa utcai  iskolatelep heteseinek feladata 

 

A hetesek feladatait az osztályközösség határozza meg. 

 

A napközis tanulók viselkedésével kapcsolatos normák, elvárások 

 

 A napközis foglalkozás az utolsó tanítási óra kicsengetésével kezdődik és 16 óráig tart. 

 

 A 16 óra utáni felügyelet indokolt esetben 1630-ig írásban a tájékoztató füzeten keresztül 

kérhető. 

 

 Az év elején kialakított csoportok, az előre egyeztetett foglalkozási terembe vonulásával 

kezdik foglalkozásukat. 

 

 Az ebédelésig terjedő időszakot, illetve  az ebédelés utáni szabad foglalkozást 

csoporttársakkal együtt, nevelői felügyelettel töltik. Jó idő  esetén az udvaron, rossz idő 

esetén a foglalkozási teremben. Ha a csoport a nevelővel az  udvaron tartózkodik a csoport 

tagjai nem marad-hatnak a foglakozási teremben ill. ha a nevelő  a foglalkozási teremben van, 

a csoport tagjai nem mehetnek az udvarra. 
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 Az udvarra az évszaknak/időjárásnak megfelelő öltözetben, kizárólag kinti cipőben mehetnek 

a tanulók. 

 

 Az udvari játékok használatánál be kell tartani a kulturált játszás szabályait és a 

balesetvédelmi előírásokat. 

 

 Az udvarról csak a nevelő engedélyével lehet az épületbe bemenni. A csoport a bejövetel előtt 

a kijelölt helyen sorakozik majd fegyelmezetten vonul be az épületbe. 

 

 Az „Ebédelés rendje” által meghatározott sorrendben a csoport együtt ebédel a számukra 

kijelölt helyen.  A menzás tanulók  a tanóráik  után ebédelni mennek és ebéd után távoznak az 

iskolából. 

(Az „Ebédelés rendje” a tanév első napján kerül kifüggesztésre az ebédlő előterébe!) 

 

 Az ebédlőbe a nevelő engedélyével 5-6 fős csoportokban vonulnak. 

 

 Kézmosás után önkiszolgáló rendszerben, fegyelmezetten fogyaszthatják el ebédjüket a 

nevelő által kijelölt asztaloknál. 

 

 Az ebédlőből étel csak a nevelő engedélyével vihető ki. 

 

 Az ebédlő asztalok, terítők meghibásodását, az  étel esetleges kiborulását  azonnal jelentik a 

nevelőnek. 

 

 Az ebédlőből csak a nevelő engedélyével távozhatnak az előre megbeszélt módon és helyre. 

 

 A csoport által megválasztott/kijelölt felelősök 1445-kor  vihetik el a csoport uzsonnáját. 

A tároló edények ebédlőbe történő visszavitele szintén a felelősök kötelessége 16 óráig. 

 

 Labdázni a tanteremben és a folyosón nem szabad! 

 

 Rossz idő esetén a tanteremben tartózkodik a csoport, használhatja a csoport társasjátékait, 

melyek megóvásáért felelősséggel tartozik. A játék végével rendben  a kijelölt helyre kell 

rakni. 

 

 

 A tanuló a padjában, táskájában, a ruhák, cipők tárolására szolgáló helyeken mindig rendet 

tart, illetve tartat. 

 

 A rendszeres délutáni foglalkozásokról/elfoglaltságokról a szülő a tájékoztató füzeten 

keresztül értesítse a napközis nevelőt. 

 

 Az iskolán kívüli rendezvényeken, a szülő írásos beleegyezésével, nevelői felügyelettel, 

szervezett formában vehetnek részt a tanulók. 

 

 A napközis foglalkozásról történő távolmaradást indokolt esetben a szülő írásban, a 

tájékoztató füzeten keresztül kérheti. Távolmaradás / a foglalkozásról történő eltávozás esetén 
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a házi feladatok elkészítését a tanulónak otthon kell pótolni. Az iskolából busszal távozó 

gyerekek, 5 perccel a busz indulása előtt a számukra kijelölt helyen gyülekeznek. 

 

 A napközis foglalkozások után a foglalkozási termek, tanulópadok, cipős és kabátos 

szekrények rendben, tisztán történő átadása minden tanuló kötelessége
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4.sz.melléklet: 

 

Az alapfokú művészetoktatás házirendje 

 

Az alapfokú művészetoktatás speciális működési rendje eltérő szabályokat tesz szükségessé az 

iskolai házirendben is.  

 

1.Az osztályfőnök szerepet a művészetoktatásban a főtárgyi tanszak nevelői látják el. 

 

2. A tanulói jogok gyakorlása: 

 

2.1.Az iskolában nem kettős jogviszonnyal járó tanulók esetén eltér. A diákönkormányzatban nem 

képviseltethetik magukat, jogaikat az osztályfőnökön/szaktanáron keresztül gyakorolhatják. 

 

2.2. Rendszeres egészségügyi ellátáshoz való jog: Az iskolában nem kettős jogviszonnyal járó 

tanulók ellátását nem az iskola szervezi meg. 

 

2.3. A kedvezményes juttatáshoz való jog: Az Alapfokú Művészeti Iskola térítési-és 

tandíjkedvezményeit a fenntartó által meghatározott módon kell érvényesíteni, melyet a KLIK 

Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzata tartalmaz.  

 

2.3.1 Térítési díj befizetése 

 A térítési díjak és a tandíjak befizetése az intézmény székhelyén (Tildy Zoltán u. 19 

21.),  az iskolatitkárnál, készpénzzel történik, melyről átvételi nyugtát kap a befizető. 

 Az iskola elektronikus és nyomtatott, az igazgató által hitelesítve, összesítő lapot készít a 

befizetésekről, melyet eljuttat a tankerületbe. 

 A térítési és tandíjak befizetését a fenntartó által meghatározott időpontig kell 

megtenni. Ha a rendelkezés másképpen nem határoz, az alábbi időpontok az 

irányadóak: 

I. félév: október 15-ig 

II. félév: március 15-ig kell teljesíteni. 

Nem kell térítési díjat fizetnie annak a tanulónak, aki: 

 hátrányos helyzetű  

 halmozottan hátrányos helyzetű 

 tartós betegek (melyet orvosi szakvélemény egyértelműen alátámaszt)testi, 

érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, autista, amennyiben ezt a 

szülője (gondviselője) hivatalos okmánnyal (jegyzői, gyámhatósági határozattal, 

szakértői és rehabilitációs bizottsági szakvéleménnyel) bizonyítani tudja.  

 A díjmentesség igazolásához elfogadható a szakorvos által kiállított „Igazolás 

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekről” érvényes igazolás is.  

 



 

 

A Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2017 

 A fizetési mentességhez szükséges igazolások az iskolatitkárhoz kerülnek leadásra, aki az 

igazgatóhelyettes III - al kimutatást készít a fizetési kötelezettségek mértékéről, illetve a 

mentességről. Ezt egyezteti az igazgatóval és az iskolatitkárral. A határozatokat az igazgató 

hozza meg. 

3. A tanuló kötelességei 

3.1.A váltócipó használatára vonatkozó szabályok nem érvényesek 

3.2.Dohányozni a bejárattól minimum 5 méter távolságra azon tanulóknak lehet, akik betöltötték 

18. életévüket. 

3.3.A kerékpárokat a kijelölt helyen kell elhelyezni. 

3.4A tanulók az órák előtt a folyosón várakoznak, a táncosok az öltözőben. Várakozás alatt 

betartják az iskola általános magatartási szabályait 

4.5.A tanulók az órák előtt 5 perccel jelenjenek meg. 

 

5. A tanteremben a diák a szaktanár engedélyével önállóan tartózkodhat gyakorlás céljából, és 

használhatja a szükséges eszközöket. 

 

6. A tanítási órák és a szünetek rendje a következő 

A tanítás délután szervezendő. Tanórák összevonása lehetséges. 

 

7.  Az 1-1 tanítási órát a művészeti iskolában 1-1 alakalomra vonatkozik összevont órák esetében. 

 

8. A tanuló köteles az igazolását szaktanárának bemutatni iskolába jövetelének első, de legkésőbb a 

második művészeti foglalkozásán. A hiányzásokra vonatkozó szabályok a pedagógiai program 

alapján érvényesek. 

 

9. A szaktanárok minden tanszakon oklevéllel jutalmaznak példamutató szorgalmukért 1-1 

tanulót/tanulócsoportot, melyet a tanévzáró ünnepségen adnak át.  

 

10. Fegyelmező intézkedések: 

A szaktanár és az osztályfőnök azonos. A szaktanár kétszeri szóbeli figyelmeztetése után írásban 

adhat figyelmeztetőt, melyet kétszer ismételhet. A következő fokozat az írásbeli intő, melyet 

igazgatói figyelmeztetés követ.  

 

11.  A térítési és tandíjak mértékét, befizetésének módját a  KLIK Térítési- és Tandíjszámítási 

Szabályzata alapján a „Művészeti térítési rend”tartalmazza, melyet a honlapon teszünk közzé.   

 

12. A tankönyvellátás szabályai a művészeti iskolában nem relevánsak. 


