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Az Iskola házirendje
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
• a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII 31.) EMMI rendelet,
I. Bevezető rész
1. A házirend célja
A házirend célja, hogy - többek között - megállapítsa:
- az egyes tanulói jogok gyakorlásának módját,
- az egyes tanulói kötelezettségek teljesítésének módját,
- az iskolai tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az
iskola és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek
használatának rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó, iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást.
2. A házirend hatálya
2.1. A házirend személyi hatálya kiterjed:
- az intézménnyel munkajogi jogviszonyban lévő személyre,
- az iskolai ellátásában részesülő tanulóra, illetve meghatározott esetekben a szülőre,
különösen a kiskorú tanuló szülőjére.
2.2. A házirend időbeli hatálya:
- a tanulók és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi tanulói
jogviszony kezdetekor) keletkezik és az intézményi tanulói jogviszony megszűnéséig tart,
- kiterjed a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is,
A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló, e házirend pontjaiban meghatározott jogait az
első tanév megkezdésétől gyakorolhatja.
2.3. A házirend területi hatálya:
A házirend előírásait az intézmény területén, azon magatartási szabályait, melyek
értelmezhetőek intézményen kívül is - az intézmény által szervezett programok,
foglalkozások esetében - az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.
2.4. A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok:
A házirendet az iskolaigazgató készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend
elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, továbbá az iskolai diákönkormányzat
véleményezési jogot gyakorol.
A házirendet a nevelőtestület részéről az igazgató írja alá.
3. A házirend nyilvánossága
A házirendet az intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ennek hiányában a házirendet:
ki kell függeszteni:
- a központi faliújságra,
- valamennyi tanteremben.
A házirend egy-egy példányát át kell adni:

-

a iskolaszék elnökének,
a diákönkormányzat képviselőjének,
az intézményi tanács elnökének,
valamennyi pedagógusnak és egyéb foglalkoztatottnak,
a tanulónak, illetve a tanuló szülőjének az iskolába történő beiratkozáskor.

A házirend változásakor a házirendet ismételten nyilvánosságra kell hozni, a házirend egy-egy
példányát ismét át kell adni az érintetteknek.

A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai
Tanulói jogviszony létesítése
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, amely jelentkezés alapján történik. A
jogviszony létesítéséről az intézményvezető dönt a jogszabályok figyelembe vételével. A
felvétel, ill. az átvétel feltétele, hogy a tanuló, szülő elfogadja az iskola Pedagógiai Programját
és Házirendjét.
Tanév közbeni átvétel esetén a Házirendben a tanulót megillető jogok gyakorlása és a számukra
előírt kötelezettségek teljesítése a beíratás napjától illetik meg a tanulót, ill. ettől kezdve kérhető
számon. Óvodából az iskolába történő jelentkezés esetén a jogok gyakorlásának kezdő időpontja
a tanév 1. napja.
Tanulói jogviszony megszűnik,
ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának
napján.

II. A házirend kötelező elemei
1. Gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó
előírások
A) A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása
Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
a) a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő előzetes írásbeli kérelmére - engedélyt kapott a
távolmaradásra. Az engedélyezés helyi rendje a következő:
^ hivatalos kikérőt kell benyújtani, melyet:
- az osztályfőnök (ha a kikérés 1-3 napig terjed), illetve
- az iskolaigazgató (ha a kikérés 3 napon túl terjed) hagy jóvá,
^ a döntésről a tanulót, illetve a kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell,

^ a döntésnél figyelembe veendő szempontok:
- a tanuló mulasztásainak száma és jellege,
- a távollétnek a tanuló tanulmányaira gyakorolt várható hatása.
b) a tanuló beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja, a betegség miatti mulasztás igazolására
orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a tanuló ismét
egészséges, és látogathatja az intézményt.
c) a tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A tanuló
hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.
d) a tanuló egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzását a
nagykorú tanuló és a szülő, kiskorú tanuló esetén a szülő igazolhatja.
A tanuló részére a szülő félévente 3 tanítási napot igazolhat a fentiek alapján. A szülő nem köteles
indokolni a tanuló hiányzásának okát.
A hiányzás igazolását az oktatásban való ismételt részvétel megkezdését követően be kell mutatni
az osztályfőnöknek.
Ha a távolmaradást a tanuló nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan.
B) A késések és azok igazolása
Ha a tanuló tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, a késését igazolnia kell.
A késéseknél nem kell figyelembe venni azokat a késéseket, melyek:
- a rendkívüli időjárási körülmények miatt következtek be pl.: a nagy havazás, ónos eső,
- a tanuló önhibáján kívüli körülmények miatti következtek be pl.: vidéki menetrend
szerinti tömegközlekedési járat kimaradása, menet közbeni meghibásodása stb.
Késésnek minősül, ha a tanuló a becsengetést követően:
- nem tartózkodik a tanteremben, illetve
- zárva tartott (az óraközi szünetekben és a használaton kívüli időben) tanteremben
tartandó tanórák esetében a tanterem előtt.
A tanár a késést a naplóba - a késés percben kifejezett időtartamával együtt - bejegyzi.
A tanuló, illetve a tanuló szülője a késések igazolására vonatkozó igazolást a késést követő 3
tanítási napon belül írásban, az ellenőrzőbe történő bejegyzéssel nyújthatja be.
Igazolás elfogadásáról a szaktanár, illetve ha ő nem fogadta el az igazolást, akkor az osztályfőnök
dönthet.
A szülő is igazolhatja a késést, figyelembe véve azt, hogy a szülő által igazolható késések és
mulasztások együttes értéke nem haladhatja meg a 3 tanítási napnak megfelelő óraszámot.
A késések idejét a tanévben össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás
idejét, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.
A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról.
2. A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló
által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
A) A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
A térítési díjat általában előre kell megfizetni, a túlfizetés összege a következő havi térítési díj
összegéből levonásra kerül.
A térítési díj fizetési módja: átutalás.

A térítési díj befizetésének határideje: az önkormányzat által kibocsátott számlán szereplő dátum.
A menzai étkeztetésre vonatkozó szabályok év elején a tanulókkal ismertetésre kerülnek.
A befizetés bonyolítási módja: a Csabdi Önkormányzat által kiállított számla kiosztását követően
átutalással.
B) A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai
A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, csoport keretében
elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási
folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére
kell megállapítani. Indokolt esetben ennek részletes szabályait a házirend melléklete tartalmazza.
3. A tankönyvtámogatás
A mindenkor hatályos tankönyvellátásról szóló rendelet szerint. A tanulók ingyenes
tankönyvekben részesülnek.
4.

Jogok és kötelességek
1. A tanulók kötelességei hogy:
betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,
tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint
tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse,
részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon,
a tanórai foglalkozások becsengetéskor kezdődnek és kicsengetésig tartanak, a
tanulónak becsengetéskor a tanóra tartási helyén (tanterem) kell tartózkodnia,
a zárva tartott termek esetében a tanórák megkezdése előtt a tanulóknak a terem előtt
kell gyülekezniük,
a tanítási órákra köteles a tanuló a tanszerét, felszerelését elhozni és előkészíteni,
rendszeresen készüljön és fegyelmezett magatartással - képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének,
az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket,
védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,
a szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és
az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók,
az iskola helyiségeit az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas

állapotban hagyhatják el,
segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és
továbbfejlesztését,
védje saját és társai egészségét, testi épségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az
alkoholfogyasztás, kábítószer fogyasztás stb.,
az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak
megfelelő öltözékben jelenjen meg,
nem megengedhető a másokat megbotránkoztató külső és ruházat
délutáni iskolai elfoglaltság hiányában az utolsó tanítási óra és az ebéd után elhagyja
az iskola területét (a délutáni iskolai foglalkozások védelme érdekében)
a bejáró tanulók a buszra várva az adott évfolyam napközis, tanulószobai csoportjában
várakoznak.

2. A
tanulók
véleménynyilvánításának,
tájékoztatásának rendje és formái

a

tanulók

rendszeres

A) A tanuló véleménynyilvánításának rendje, formája
1. A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson:
- az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden
kérdésről,
- az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról,
- az iskola működéséről.
2. A tanuló a véleményét:
- önállóan, saját maga, illetve
- a tanulók képviselete útján is elmondhatja.
3. Az iskola a tanulók számára a következők szerint biztosítja a szabad véleménynyilvánítás
jogát:
- A tanuló a vélemény-nyilvánítási jogával a tanítási órán a pedagógus által
meghatározott keretek között élhet. (A pedagógus az óra menetéhez, felépítéséhez
igazodva adhat alkalmat arra, hogy a tanulók véleményt nyilváníthassanak.)
- A tanuló véleményt nyilváníthat az egyéb foglalkozásokon, a foglalkozást vezető által
meghatározott keretek között.
- A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az iskola erre a célra létrehozott, erre
alkalmat adó fórumain, az adott fórumon meghatározott, szabályozott módon.
Ilyenek: a diákönkormányzat, a iskolaszék, valamint egyéb iskolai közösségek fórumai. Ezek
működését saját működési szabályzatuk határozza meg, melyek nyilvánosak.
4. A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő az 1. pontban meghatározott jogokat
-

szóban:
a pedagógusok vonatkozásában fogadóórájuk idejében, szülői értekezleteken,
az iskola vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,
az iskolaszék vonatkozásában iskolaszék ülésein, illetve az iskolaszék által

meghatározott időpontokban;
- írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.
5. A véleménynyilvánítás formái különösen:
- személyes megbeszélés,
- gyűlésen, fórumon való felszólalás, véleményközlés,
- írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
6. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók
véleménynyilvánítási szabadságát.
7. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti
- az iskola alkalmazottjainak,
- a többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát.
B) A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái
1. A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz,
tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a tanulmányait
érintő kérdésekről. Ennek érdekében a tanuló joga, hogy:
- tanulmányi előmenetelét, tanulmányai értékelését megismerje az eKréta rendszeren
keresztül.
- megismerje a teljesítménye értékelésének elveit és eredményét (az értékelési elveket a
tanév elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal),
- megismerje a számonkérések formáit és évközi rendjét, a megírandó témazáró
dolgozat idejéről előre tájékoztatást kapjon - figyelembe véve a helyi tanterv erre
vonatkozó rendelkezéseit,
- írásbeli dolgozatát annak megírásától számított 10 munkanapon belül, a pedagógus
értékelését követően visszakaphassa, megtekinthesse,
- tanulmányairól tájékoztatást kapjon úgy, hogy tantárgyanként és félévenként legalább
a heti óraszámmal megegyező, de legalább két érdemjegye legyen.
2. A tanuló joga, hogy információt kapjon:
- az iskola működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről,
- az iskolai pedagógiai programról, és a helyi tantervről.
3. A tanuló joga, hogy kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez,
s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül – az iskolaszéktől a tizenötödik
napot követő első ülésén - érdemi választ kapjon.
4. A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetén a szülő az 1. pontban meghatározott jogokat
- szóban:
- a pedagógusok vonatkozásában fogadóórájuk idejében, szülői értekezleteken,
- az iskola vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében,
- az iskolaszék vonatkozásában az iskolaszék ülésein, illetve az iskolaszék által
meghatározott időpontokban;
- írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.
5. A pedagógusok és az intézményvezető feladata, hogy gondoskodjanak arról, hogy a tanulók
ismerjék meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit.
A tájékoztatás formái:
- szóbeli tájékoztatás,
- írásbeli tájékoztatás.
A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet:

- közösen, illetve
- egyénileg.
A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat:
- az intézményvezető,
- a nevelőtestület,
- a szaktanár,
- az osztályfőnök,
- az oktató-nevelő munkát végző pedagógus.
6. A tájékoztatás rendje a következő:
az iskola nyilvános dokumentumai:
- az SZMSZ,
- a pedagógiai program mindenki számára elérhető helyen elhelyezésre kerülnek,
- a házirend online formában elérhető és megtekinthető.
7. Az iskola köteles a 6. pontban meghatározott dokumentumokról szóbeli tájékoztatást is adni
a dokumentumok elfogadása, valamint módosítása esetén.
8. A tanuló, illetve a szülő szóban jelezheti további tájékoztatási igényét. Az igényt - annak
jellegétől függően - az iskola foglalkoztatottja a dokumentumokba való betekintési lehetőség
biztosításával, illetve szóbeli tájékoztatás nyújtásával elégíti ki.
9. Az intézmény zárva tartására vonatkozó tájékoztatás megtörténik a szülői értekezleteken, az
osztályok által használt online (zárt) csoportokban, az eKréta felületén.
3. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái
1. A tanulók jutalmazásának elvei
Jutalom különböző szempontok figyelembevételével adható. Kiemelt szempontok:
- tanulmányi eredmény,
- szorgalom,
- magatartás,
- sportteljesítmény,
- kulturális tevékenység,
- közösségi tevékenység.
A tanulmányi eredménnyel kapcsolatban jutalmazható:
- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő tanulmányi eredmény,
- a különböző szintű tanulmányi versenyen elért jó eredmény.
A szorgalommal kapcsolatban jutalmazható az osztályon, iskolán belül kiemelkedő szorgalom.
A magatartással kapcsolatban jutalmazható a követendő, helyes, példamutató közösségi
magatartás.
A sportteljesítménnyel kapcsolatban jutalmazható:
- az iskolán belül kiemelkedő sporteredmény, illetve tevékenység,
- a különböző szintű sportversenyeken elért jó eredmény.
A kulturális tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható az iskolán belül, illetve az iskolához
kapcsolódóan, az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez hozzájáruló, példamutató,
kiemelkedő, kulturális élet területén elért jó eredmény, illetve tevékenység.
A közösségi tevékenységgel kapcsolatban jutalmazható:
- az osztályon, iskolán belül kiemelkedő közösségi tevékenység, valamint
- az iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó hírnevét ápoló, növelő,

kiemelkedő közösségi tevékenység.
A jutalmazás történhet:
- egyénileg, tanulónként, illetve
- csoportosan, adott közösség, illetve osztály számára.
2. A tanulók jutalmazásának formái
A tanulók jutalmazásának főbb formái:
- szóbeli dicséret,
- írásbeli dicséret.
A szóbeli dicséret valamely tanulói közösség előtt, nyilvánosan történik.
Írásbeli dicséret: oklevél átadással és/vagy az iskolai tájékoztatóba, ellenőrzőbe, illetve
bizonyítványba történő bejegyzéssel történik.
A szóbeli és írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt.
A jutalmazások fokozatai:
- szaktanári szóbeli dicséret,
- szaktanári írásbeli dicséret,
- osztályfőnöki szóbeli dicséret,
- osztályfőnöki írásbeli dicséret,
- nevelőtestületi szóbeli dicséret,
- nevelőtestületi írásbeli dicséret,
- igazgatói szóbeli dicséret,
- igazgatói írásbeli dicséret.
Az írásbeli dicséret mellé jutalom is adható.
A jutalmazás formái:
- egyén esetében: tárgyjutalom, elsősorban könyv,
- közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb.
tevékenységhez kapcsolódó anyagi kedvezmény (pl. belépőjegy juttatás stb.)
4. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
1. Ha a tanuló a kötelességeit enyhébb formában megszegi, ellene fegyelmező intézkedéseket
kell alkalmazni.
Az intézkedések formái:
- szaktanári figyelmeztetés,
- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés,
- osztályfőnöki (írásbeli) intés,
- osztályfőnöki (írásbeli) megrovás,
- igazgatói (írásbeli) figyelmeztetés,
- igazgatói (írásbeli) intés.
Az intézkedések alkalmazásánál, annak fokozatai meghatározásánál elsősorban az osztályfőnök
dönt a szaktanárok véleménye kikérését követően.
A szaktanárok fegyelmező intézkedésként szaktanári szóbeli figyelmeztetést adhatnak annak a
tanulónak, akinek magatartása, fegyelme órájukon huzamosabb ideig nem kielégítő.
Szaktanári figyelmeztetés az osztályfőnök előzetes véleménye kikérését követően adható.
2. Vétkes és súlyos kötelességszegés
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni.

A fegyelmi eljárást követően írásbeli határozattal lehet fegyelmi büntetést kiszabni.
Az így kiszabott fegyelmi büntetés formái:
- megrovás,
- szigorú megrovás,
- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható),
- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi esetben, ha az
iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott),
- eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem
alkalmazható),
- kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható).
3. Az egyes büntetési fokozatok kirovási sorrendje és a kirovás okai:
Szaktanári figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- zavarja a tanórát,
- a szaktanárral szemben tiszteletlenül viselkedik,
Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- már kapott második szaktanári figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni,
- ismétlődően tiszteletlen viselkedést mutat,
- a tanórát mobiltelefonnal megzavarja,
- késését harmadik alkalommal nem tudja igazolni,
- 1-2 igazolatlan órája van.
Osztályfőnöki intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt osztályfőnöki figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni,
- 3-5 igazolatlan órája van,
Osztályfőnöki megrovásban lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt osztályfőnöki intés után újabb büntetést kell kiszabni.
Igazgatói figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt osztályfőnöki megrovás után újabb büntetést kell kiszabni.
Igazgatói intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:
- ismételt igazgatói figyelmeztetés után újabb büntetést kell kiszabni.
5. Elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módja
A használathoz szükséges belépési kódokat a tanév elején az iskola eljuttatja a szülőhöz,
gondviselőhöz.

6. Egészségvédelem
A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre
meghatározva iskolaorvosi és védőnői rendelés működik az orvosi rendelőben.

7. Balesetvédelem
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor balesetmegelőző-, munka- és tűzvédelemi
oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órákon és a megfelelő

szakórákon kerül sor.
A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek
jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet az
adott órát tartó nevelő vezetésével.

A könyvtár használatának rendje
Az iskolai könyvtári feladatokat a Polgármesteri Hivatalban működő községi könyvtár látja
el.
A könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket a
tanév első napjaiban megismerhetik a diákok. A könyvtár használata ingyenes. Az a tanuló,
aki a könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi
vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. Amennyiben a tanuló a
könyvtárral szembeni tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló
osztályfőnökéhez fordulhat. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás
előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben kölcsönözhető,
kisebbik része csak az olvasóteremben használható. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros
határozza meg. Részben kölcsönözhetők pl. a folyóiratok, szótárak vagy az 1-1 példányban
található dokumentumok. Nem kölcsönözhetők pl. a könyvritkaságok, régi könyvek.
A könyvtár hetente 2 délután, kedden és csütörtökön tart nyitva, ebben az időben van
lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. A napközis tanulók a napközis
nevelő felügyeletével vagy engedélyével látogathatják a könyvtárt.

Tornatermi házirend
A tornatermi foglalkozásokat csak a feladatra kiképzett oktató vezethet.
A tornaterembe utcai cipővel belépni tilos.
A tornateremben tartózkodni csak a foglalkozást vezető tanár felügyeletével lehet.
Étkezni, dohányozni, a tornaterem területére törékeny tárgyat bevinni tilos.
A foglalkozásra a nevelő, edző érkezik elsőnek, a foglalkozás után, amikor
meggyőződött róla, hogy mindenki elhagyta a termet, távozhat.
A foglakozást vezető testnevelő, edző köteles ellenőrizni, hogy a résztvevők rendben
hagyták el az általuk használt szereket.
A testnevelő, edző az első foglalkozás alkalmával köteles a tanulókat balesetvédelmi
oktatásban részesíteni.
A foglalkozás ideje alatt a teremben idegenek nem tartózkodhatnak.

A tornatermet - az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon kívül - csak az
intézményvezető, vagy az általa megbízott személy engedélyével lehet használni, külsős
használók esetén a Fenntartóval kötött szerződés szerint.

8. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
- osztályozó vizsgákra
- különbözeti vizsgákra
- javító vizsgákra
- és pótló vizsgákra vonatkozik
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
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
Az intézményben az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben
kell megszervezni.
Osztályozó vizsgát kell tennie teljesítményének értékelése céljából a tanulónak, ha a tanítási év
során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s
emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani.
Az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási
órák több mint 30 % - a.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két
hétben, ha
- felmentést kapott -kérelmére - a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól,
- engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget.
A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónál a vizsga során lehetővé kell tenni mindazon
mentességek, kedvezmények érvényesítését, amelyet a tanuló megfelelő vizsgálat, szakértői
vélemény alapján kapott.
Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés írásban, az intézmény által elkészített
formanyomtatványon "Jelentkezési lap osztályozó vizsgára" történik.
Egy jelentkezési lapon csak egy osztályozó vizsgára lehet jelentkezni.
A jelentkezési lapon meg kell adni:
- a tanuló nevét, osztályát,

kíván,

- azt a tantárgyat, melyből osztályozó vizsgát kíván tenni,
- az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, melyből vizsgázni
- a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét.

A jelentkezési lapon a szaktanár feltüntetni azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát
javasolja, vagy nem javasolja.
A tanulmányok alatti vizsgán elért eredmény csak akkor támadható meg, ha az Intézmény nem a
Pedagógiai Programban meghatározott követelményeket kéri számon, vagy a vizsgáztatás során
olyan eljárási hiba történt, amely vélhetőleg a tanuló teljesítményét hátrányosan befolyásolta.
Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott
osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell.
KÜLÖNBÖZETI VIZSGA
A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg.
Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az
Intézmény a különbözeti vizsga letételét. 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.
A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az
Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.
JAVÍTÓVIZSGA
Ha a tanuló tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül- elégtelen osztályzatot kap,
javítóvizsgát tehet.
Július 15-ig minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskola honlapján közzé kell tenni.
Javítóvizsga augusztus 15. és augusztus 31. között - a társiskolákkal egyeztetett időpontban
szervezhető.
A javítóvizsga bizottságban a kérdező tanár lehetőség szerint ne a tanulót javítóvizsgára utasító
kollega legyen.
A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
PÓTLÓ VIZSGA
Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az
osztályozó/pótló/különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem
teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az
igazgató jelöli ki.
FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJLÓ VIZSGA
A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság előtt,
tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga.
A tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával - a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó
napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és
osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül

jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni.
A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s
javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a
javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le.
TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB
ALAPELVEI
A vizsgabizottság minimum három főből áll. Az általa ellátandó feladatok
- elnök
- kérdező tanár
- ellenőrző tanár
Az elnök
- felel a szabályok betartásáért,
- ellenőrzi a vizsgázók adatait, vezeti a jegyzőkönyvet,
- ha kell szavazást rendel el
Kérdező tanár(ok)
- csak megfelelő tanári végzettséggel lehet
- lehetőség szerint ne az kérdezze a tanulót, aki vizsgára küldte.
Az igazgató felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.
Ellenőrző tanár
lehetőség szerint szakos tanár
felel a vizsga szabályszerűségéért
ÍRÁSBELI VIZSGÁK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
- a tanteremben minden padban csak egy diák ülhet
- a feladatlapot az iskola pecsétjével kell ellátni, fel kell tüntetni a tantárgy
megnevezését, a tanuló nevét és a dátumot
- a vizsgán használható segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló
hozza magával.
Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető le, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani,
kivétel, pótló vizsga esetén, három írásbeli vizsga tartható.
Ha a vizsgázó az írásbelin szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár e tényt jegyzőkönyvben
rögzíti, és felvezeti a feladatlapra és jelenti az igazgatónak.
Az írásbeli vizsga javítása
- a szaktanár az adott vizsganapon piros tollal kijavítja az írásbeli dolgozatot
- ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a vizsgázó meg nem engedett
segédeszközöket használt, - rávezeti a feladatlapja és értesíti az igazgatót
A SZÓBELI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
- egy napon három szóbeli vizsga tehető le
- a vizsgázónak a vizsga előtt minimum 15 perccel kötelező megjelennie
- a vizsgák ideje alatti várakozáshoz lehetőség szerint pihenő helységet kell
biztosítani.
- a szóbeli vizsgán minden vizsgázó tételt húz, a tantárgyakhoz kapcsolódó
segédeszközökkel készül az önálló feleletre
- a felkészülési idő legalább 20 perc, kivétel az idegen nyelv ahol nincs
felkészülési idő

- a felelet során a tanuló a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit használhatja
- a felelet maximum 10 percet tarthat
- ha a vizsgázó az adott tételből teljes tudatlanságról tesz tanúbizonyságot, egy
alkalommal póttételt húz
- két tantárgy között a vizsgázó pihenőidőt kérhet
- Ha a szóbelin a vizsgázó szabálytalanságot követ el, az elnök figyelmezteti, jegyzőkönyvet
készít és a vizsgabizottság a dönt a szóbeli eredményéről
- szabálytalanságok esetében a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki a törvények
alapján dönt.
AZ EGYES VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI, KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE
A vizsgatárgyak követelményrendszere
Minden vizsgatantárgy követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az
intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével.
A jelentkezési lapot a 18 éven aluli tanuló esetében a szülőnek is alá kell írnia.
A jelentkezést írásban le lehet mondani az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt 60 nappal.
Ezt követően a vizsgát lemondani már nem lehet.
A vizsgára történő jelentkezést az intézmény nevében az igazgató fogadja el és engedélyezi.
9. A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított
hosszabb szünet időtartama, a csengetési rend
1. Az intézmény munkarendje az egészséges életmód támogatása szempontjai szerint kerül
kialakításra, melyre vonatkozó szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező.
2. A kötelező órákat a tanulók az órarendjük szerint, az alábbi munkarendben kötelesek
teljesíteni: __________________________________________________________________
Tanítási óra sorszáma

A

A tanóra kezdő és

A tanórát követő

tanóra időtartama

befejező időpontja

szünet időtartama

(Csengetési rend)
0.

60 perc

06.45-07.40

Reggeli ügyelet

1.

45 perc

07.50 - 08.35

10

2.

45 perc

08.45 - 09.30

15

3.

45 perc

09.45 - 10.30

10

4.

45 perc

10.40 - 11.25

10

5.

45 perc

11.35 - 12.20

5

6.

45 perc/napközi 13-tól 12.25 - 13.10

7.

45 perc/napközi 60

13.30- 14.15

8.

45 perc/napközi 60

14.15-15.00

0

9.

45 perc/napközi 60

15.00-15.45/16:00

szükség, igény esetén
felügyelet 16:30- ig

20
0

3. A menzai étkeztetés ideje az ebédlőben: 12.20-tól 13.20-ig tart.
4. Az iskolaigazgató a rendkívül indokolt esetekben rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
5. A tanulóknak az első óra előtt 15 perccel az intézményben kell tartózkodniuk.
10. Az iskolai tanulói munkarend
1. Az intézményben alkalmazott oktatás munkarendje: nappali oktatás munkarendje.
2. Az iskola nyitva tartása, az ügyintézés időpontjai:
- Az iskola tanév közbeni nyitvatartási ideje hétfőtől - péntekig: 06:45 – 17:30 óráig.
- Az iskolában a tanulók és szüleik a hivatalos ügyeiket (beleértve az információ,
tájékoztatás kérését, valamint a gazdasági jellegű ügyeiket) a következő időpontban
intézhetik: hétfőtől - péntekig: 07:30 – 15.30 óráig.
3. A tanévet követően a tanítási szünetekben az alábbiak szerint van ügyfélfogadás:
két hetente szerdán 08.00 – 12.00 óráig.
11. A tanórai és egyéb foglalkozások rendje
A) tanórai foglalkozások rendje
1. A tanórai foglalkozások becsengetéskor kezdődnek és kicsengetésig tartanak.
2. A tanulónak becsengetéskor a tanóra tartási helyén /tanteremben/ kell tartózkodnia.
3. A zárva tartott termek esetében a tanórák megkezdése előtt a tanulóknak a terem előtt kell
gyülekezniük.
4. A tanítási órákra köteles a tanuló a tanszerét, felszerelését előkészíteni.
5. A tanuló a tanórai foglalkozás során köteles betartani a pedagógus utasításait, a tanóra rendjét
nem zavarhatja, szólási szándékát kézemeléssel kell jeleznie, s csak a pedagógus szólítására
szólhat.
6. A tanuló a tanórai foglalkozások köteles részt venni.
B) Az egyéb foglalkozások rendje
1. A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson.
Az egyéb foglalkozások formái:
- rendszeres elfoglaltságok pl.: szakkör, önképzőkör, sportkör, diákkör, énekkar,
- nem rendszeres elfoglaltságok: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum, színház,
mozilátogatás.
2. A tanuló kezdeményezhet különböző tanórán kívüli foglalkozásokat és részt vehet azokon.
Kezdeményezheti iskolai diákkör létrehozását. A kezdeményezést írásban kell benyújtani az
iskolaigazgató számára.
Az iskola a kezdeményezett diákkörre vonatkozó javaslatot a faliújságon közzé teszi.
3. A tanuló joga, hogy tagja legyen a rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli
foglalkozásoknak, diákkörnek, különböző köröknek, valamint iskolán kívüli társadalmi
szervezeteknek.

A különböző rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások indítására a
jelentkezési lehetőséget az iskola - a jelen házirendben meghatározott - a tantárgy választásához
hasonlóan biztosítja.
Az iskola akkor köteles megszervezni és biztosítani a kezdeményezett foglalkozás működését,
ha az arra jelentkezők létszáma eléri a 8 főt.
4. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel adott
tanévben kötelező, ha arra a tanuló jelentkezett. A rendszeres tanórán kívüli foglakozáson való
részvételről kijelentkezni csak a következő évi igényfelméréskor lehet.
5. A rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások ingyenesek, de egyes
szakkörök és az önképzőkörök - azok jellegétől függően - térítési díjasak is lehetnek. Ennek
feltételeit, a fizetendő díjakról való tájékoztatást az intézmény a jelentkezések előtt megadja.
6. Egyes, nem rendszeres elfoglaltságot jelentő tanórán kívüli foglalkozások (pl.: színház, mozi,
múzeum stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni.
A foglalkozásokra való jelentkezéskor a díjakra vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú
tanuló szülője számára meg kell adni.
(A részvételi díjas foglalkozáson való részvétel a tanuló számára nem lehet kötelező úgy, hogy
annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.)
7. A tanórán kívüli foglalkozások időpontját és helyszínét az intézmény a foglalkozásra
jelentkezők, valamint a foglalkozást tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.
8. A tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a tanulók írásbeli, vagy szóbeli tájékoztatást
kapnak.
C)

Óraközi szünetek

Szünetekben az ügyeletes nevelők és az ügyeletes tanulók rendelkezéseit be kell tartani.
Szünetekben a tanulók a rossz idő esetén a folyosón, a tantermekben (kivétel az informatika
szaktanterem, tornaterem), jó idő esetén az udvaron tartózkodnak. Az iskola területét csak tanári
engedéllyel hagyhatják el. A tornateremben, az informatika szaktanteremben és a szertárakban
csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. Az iskola területén a diákok
kerüljenek minden olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a saját vagy mások testi épségét,
illetve rongálást okozhat.

12. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések
1. A tanuló, illetve kiskorú tanuló esetében a szülő joga, hogy válasszon a választható tantárgyak
közül.
2. A választható tantárgyakra való jelentkezést az iskola a tanulók, illetve szüleik részére
eljuttatott írásbeli jelentkezési lapon biztosítja.
A választható tantárgy tanulásának megkezdését megelőző tanév, illetve félév előtt az iskola:
- június 15-ig felmérést végez.

3. A kérelmek elbírálásának - az igények teljesítésével összefüggő - rangsorolási rendje a
következő, ha több igény van, mint amennyi teljesítésére lehetőség van, a kérelmeket:
- azok benyújtásának sorrendjében, vagy
- sorsolással kell elbírálni.
4. A kiskorú tanuló törvényes képviselője május 20-ig jelezheti írásban azt, ha a következő
tanévtől módosítani kívánja az etika/hit- és erkölcstan tantárgy következő tanévi órákat gyermeke
számára.
5. Az iskola köteles a választott tantárgy, illetve foglalkozás adott tanévben történő beindítására,
illetve biztosítására akkor, ha a jelentkezők száma eléri a 8 főt.
13. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek
használatának rendje
1. Az iskola biztosítja a tanulónak azt a jogát, hogy az iskolában rendelkezésre álló eszközöket,
iskolai létesítményeket a tanítás előtt, a tanórák közötti szünetekben, valamint a tanítást követően,
de az iskola nyitvatartási idejében igénybe vegye.
2. Fedett sportlétesítmények az alábbi szabályok tartásával használhatóak:
- A tanulók a tornatermet, valamint az öltözőket a vonatkozó szabályok szerint
használhatják.
- A fedett sportlétesítményekre vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre,
valamint a sportlétesítményekben jól látható helyre elhelyezésre kerülnek.
- A tornatermet csak tornafelszerelésben lehet igénybe venni.
3. Sportpálya használta a következő: a sportpályát kizárólag pedagógus jelenléte mellett
használhatják a tanulók.
4. Számítástechnika terem:
- a számítástechnika terem használatára vonatkozó speciális használati szabályok a
tanulókkal év elején ismertetésre, a teremben pedig kifüggesztésre kerülnek,
- a tanulók a számítástechnika termet a terem használati rendjére vonatkozó külön
szabályok szerint vehetik igénybe,
- a számítástechnika termet csak pedagógus jelenlétében lehet igénybe venni.
5. Az udvar használata a következő: az udvart tanulók szabadidejükben (szünetekben, a
tanórákon kívüli időszakban) az intézmény nyitvatartási idején belül szabadon igénybe vehetik.
6. A folyosók használata a következő: a folyósok igénybevétele csak a tanórákon kívüli
időszakban, a tanórán kívüli foglalkozások zavarása nélkül történhet.
7. A tantermek használata a következő: a tantermek tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó
használati rendjét a foglalkozást tartó pedagógus ismerteti az érintettekkel. A foglalkozások
időpontját órarendben rögzítik.
Az iskolai rendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe mellett – az 1-4.
évfolyam számára legfeljebb 18.00 óráig, míg az 5-8. évfolyam számára 20.00 óráig tarthatók.
Az ettől eltérő igények esetén az intézményvezető adhat engedélyt a program megtartására.

14. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
1. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
rendezvényeken elvárt tanuló magatartás, hogy:
-

a tanulók tisztelettudóan viselkedjenek a tanáraikkal,
kulturált magatartást tanúsítsanak,
az intézmény nevéhez, jó hírnevéhez méltóan viselkedjenek,
a felügyeletüket ellátó pedagógus utasításainak eleget tegyenek.

2. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok,
foglalkozások alkalmával a tanulók, valamint a pedagógusok számára tilos:
- a dohányzás,
- a szeszes ital fogyasztása,
- kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint
- az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés,
tartózkodás.
3. A pedagógiai program végrehajtásával kapcsolatos, iskolán kívüli rendezvényeken tiltott
tanulói magatartás:
- a dohányzás,
- a szeszes ital fogyasztása,
- kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint
- az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés,
tartózkodás.
III. A házirend nem kötelező elemei
1. A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem
szükséges dolgokra vonatkozó szabályok
A tanulói jogviszonyból származó tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges
dolgok iskolába történő bevitelére vonatkozóan a tanulónak be kell tartani az alábbi előírásokat.
1. Nem vihetők az iskolába olyan eszközök, melyekkel a tanulók saját, egymás, valamint az
iskola dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, illetve balesetet okozhatnak.
2. Nem vihető az iskolába olyan dolog, mely alkalmas arra, hogy a tanórát, a tanítás rendjét
megzavarja.
Mobiltelefon használata: az intézményben a mobiltelefon kikapcsolt állapotban, az
iskolatáskában tartható. Iskolai használata kifejezetten a pedagógus engedélyével, a tanítástanulás folyamatába illesztve használható bizonyos ideig. Hangfelvétel, fotó készítése, azok
nyilvános megosztása adatvédelmi okok miatt szigorúan tilos!
Ha a tanuló az óra menetét, a tanítás rendjét megzavarja, tőle a tanítás idejére elvehető a munkát
zavaró, nem engedélyezett tárgy, dolog (a tárgyat a pedagógus a tanítás után köteles visszaadni a
tanuló szülőjének).
3. Testnevelés órára nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz,
valamint a balesetvédelmi, illetve a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.:
nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb.

2. Az intézmény elhagyása a tanítási idő alatt
A tanulók a tanítási idő alatt (amíg aznap a tanítás számukra be nem fejeződik) az iskola területét
nem hagyhatják el.
A kilépést kivételes esetben az osztályfőnök írásban engedélyezheti.
3. Ünnepi öltözet
Az iskolában, valamint az iskolán kívül megtartott ünnepségeken, rendezvényeken a tanuló - az
előzetes tájékoztatás alapján - köteles ünnepi öltözetben megjelenni.
Az ünnepi öltözet:
- lányoknak: fehér blúz, sötétkék vagy fekete szoknya, nadrág
- fiúknak: fehér ing, sötétkék vagy fekete nadrág
4. A tanuló köteles a „hetes” beosztással járó feladatok ellátására
A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek:
- felelnek az osztály rendjéért, különösen a tanórákra való becsengetést követően addig,
amíg a tanár meg nem érkezik. Ha a tanár 10 perc elteltével sem érkezik meg, értesíti az
iskolaigazgatót vagy helyettesét.
- feladata:
- a tanórák előtt és után az osztályterem rendjének ellenőrzése,
- a rend megtartása,
- a tábla letörlése,
- a kréta biztosítása,
- a tanterem szellőztetése,
- az osztály tisztaságának megtartása, a szemét összeszedetése, a védő-óvó intézkedések
betartatása.
A hetesek - feladatukkal kapcsolatos - utasításai, kérései a többi tanuló számára kötelezőek.
5. Eljárás, ha a tanulón az iskolában való tartózkodása idején betegség jelei mutatkoznak
1. Amennyiben a tanuló magán a betegség, rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul köteles
jelezni a tanórát tartó pedagógusnak, aki a tanuló állapotáról tájékoztatja az osztályfőnököt.
2. Amennyiben a pedagógus a tanulón a betegség, rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul
köteles jelezni a tényt az osztályfőnöknek.
3. Az osztályfőnök a tanuló betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket,
pl.:
- indokolt esetben elkülöníti a tanulót a többi tanulótól úgy, hogy a tanuló felügyelete
biztosított legyen,
- értesíti a szülőt, az orvost, gondoskodik arról, hogy a tanuló orvosi vizsgálata megtörténj
en.
6. Járvány idejére szóló helyi protokoll
Pandémia esetén a Nemzeti Népegészségügyi Központ által előírt szabályok betartása az
intézmény tanulói, dolgozói részére kötelező.

A legfontosabbak:
• Érkezés 6:45-től folyamatos,
• az ajánlott védőtávolság betartása kötelező,
• a folyosón a tanulók szájmaszkot viselnek,
• belépés csak kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés után,
• a tanuló csak a saját tantermében tartózkodhat,
• a tanulók más felszereléséhez nem nyúlhatnak, azt nem használhatják,
• csak teljesen egészséges tanuló látogathatja az iskolát,
• szülő nem léphet az épületbe, ha szükséges, kézfertőtlenítés, lázmérés után
szájmaszkban
• betegség miatt hiányzó tanuló csak orvosi igazolással léphet a közösségbe,
• szülői tájékoztatás, szülői értekezlet online formában tartható.
7. Az írásbeli számonkérés rendje
A tanulókkal egy napon legfeljebb 2 írásbeli témazáró dolgozat vagy felmérő íratható.

Záró rendelkezések

Elfogadta:
Nevelőtestület
intézményvezető

Véleményezte:

1. sz. melléklet
Fegyelmi eljárás szabályai
A köznevelési intézmény a - figyelembe véve az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában foglaltakat - a fegyelmi eljárás szabályait a következők szerint állapítja meg.
A szabályzat célja, hogy részletszabályokkal segítse az intézményben folyó fegyelmi ügyek
intézését. A szabályzat ennek érdekében tartalmazza a következő témaköröket:
- a szabályzat hatálya,
- a fegyelmi eljárás célja,
- a fegyelmi jogkör gyakorlása,
- a fegyelmi eljárás megindításának feltételei,
- az egyeztető eljárás,
- értesítés fegyelmi eljárás megindításáról,
- az eljárás résztvevőinek tájékozódása, vélemény nyilvánítása, bizonyítási javaslata,
- a fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása,
- a fegyelmi tárgyalás,
- fegyelmi határozat,
- jogorvoslat a fegyelmi határozat ellen,
- fegyelmi eljárás megszüntetése,
- fegyelmi büntetés végrehajtása,
- egyéb eljárási szabályok,
- károkozás az intézménynek, gyakorlati képzés szervezőjének.
1. A fegyelmi szabályzat hatálya
A fegyelmi szabályzat:
- személyi hatálya kiterjed:
- a fegyelmi eljárásban a fegyelmi jogkor gyakorlójára,
- a kötelezettségszegéssel érintett nagykorú tanulóra, a kiskorú tanuló szülőjére,
- egyébként az eljárásba bevonandó személyekre,
- területi hatálya kiterjed minden olyan helyre, melyre vonatkozóan az intézmény
SZMSZ-e, házirendje, egyéb belső dokumentuma a tanuló részére kötelezettséget
állapít meg.
2. A fegyelmi eljárás célja
A nevelési-oktatási intézményben folytatott:
- tanulói fegyelmi eljárás és
- a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárás, valamint a fegyelmi tárgyaláson meghatározott büntetések segítik elő a
tanulók szabálykövetését, a nem megfelelő magatartás kezelését.
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.
3. A fegyelmi jogkör gyakorlása
A fegyelmi jogkör eredeti gyakorlója a nevelőtestület.

A nevelőtestület a fegyelmi jogkör gyakorlására bizottságot hoz létre.
A bizottság 3 tagú, melynek elnökét a bizottság maga választja meg a tagjai közül.
A fegyelmi bizottságnak, mint a fegyelmi jogkör gyakorlójának feladata:
- a fegyelmi eljárás megindítása feltételeinek vizsgálata,
- az egyeztető eljárás sikeres lebonyolításának biztosítása,
- a fegyelmi tárgyalás megtartására vonatkozó határidő betartása,
- a fegyelmi eljárás megindítása érdekében az értesítések kiküldése,
- a fegyelemi eljárás résztvevői számára:
- a tájékozódás,
- vélemény nyilvánítás, illetve
- a bizonyítási javaslat adása lehetőségének biztosítása,
- a fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása, ennek érdekében eljárási cselekmények
lefolytatása,
- a fegyelmi tárgyalás lefolytatása,
- közreműködés a fegyelmi büntetés végrehajtásában.
4. A fegyelmi eljárás megindításának feltételei
A fegyelmi eljárás megindításánál vizsgálni kell, hogy:
- a fegyelmi eljárás megindítására lehetőség van-e, azaz az ügy nem évült-e el,
- a fegyelmi eljárás megindítása kötelező-e.
4.1. Elévülés
Nem indítható fegyelmi eljárás, ha:
- a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt,
- a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem
végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával). /Ez esetben az elévülési határidőt a
jogerős határozat közlésétől kell számítani./
4.2. Az eljárás megindításának kötelezősége:
A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha:
- a nagykorú tanuló maga ellen, illetve
- a kiskorú tanuló szülője a tanuló ellen kéri.
5. Az egyeztető eljárás
Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ határozza meg.
6. Értesítés fegyelmi eljárás megindításáról
6.1. Általános szabályok
A fegyelmi eljárásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti.

Értesítés a fegyelmi eljárás megindításáról
A fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kell:
- a tanulót,
- a kiskorú tanuló szülőjét.
Az értesítésben fel kell tüntetni:
- a kötelezettségszegés tartalmát,
- azt, hogy a kötelezettnek joga van a fegyelmi eljárásban tájékozódni, véleményt
nyilvánítani, bizonyítási javaslatot tenni,
- ha ismert a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,
- az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a
tanuló, illetve, ha a szülője ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg.
Az első értesítést, - ha az egyben a fegyelmi tárgyalásra vonatkozó értesítés is - oly módon kell
kiküldeni, hogy:
- azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja,
- lehetőség legyen ismételt értesítés kiküldésére, ha az érintettek az első értesítésre nem
jelennek meg.
Második értesítést kell küldeni akkor, ha az érintettek az első értesítésre nem jelentek meg, ezért
a tárgyalás megtartásra nem került.
A második tárgyalásra vonatkozó értesítést is úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább
a tárgyalás előtt nyolc nappal megkapják.
7. Az eljárás résztvevőinek tájékozódása, vélemény nyilvánítása, bizonyítási javaslata
Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő, továbbá a gazdálkodó
szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője az üggyel kapcsolatban
tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.
A tájékozódás során az érintett felek:
- betekinthetnek a fegyelmi ügyben addig keletkezett iratokba,
- a megszerzett információk, valamint saját ismereteik alapján véleményt
nyilváníthatnak különösen a fegyelmi eljárás során addig megállapított
kötelezettségszegés tartalmával, körülményeivel kapcsolatban,
- bizonyítási indítványt nyújthatnak be, valamely olyan ténnyel, körülménnyel
összefüggésben, mely jelentős hatást gyakorol a fegyelmi eljárás tárgyát képező
kötelezettségszegés tartalmára.
A tájékozódás kérés során az érintettek az adatkezelési szabályzat alapján jogosultak a meglévő
adatokat megtekinteni, azokról kivonatot, illetve másolatot igényelni.
A fegyelmi bizottság elnöke:
- köteles írásbeli jegyzőkönyvet felvenni, ha az eljárásban érintett személy kéri, hogy
véleményét, bizonyítási indítványát írásba foglalják,
- írásbeli jegyzőkönyvet, illetve feljegyzést készíthet akkor, ha az eljárásban érintett
személy nem ragaszkodik az írásbeliséghez, de az ügy tisztázása érdekében az írásos
formát indokoltnak tartja.

8. A fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása
A fegyelmi eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a tanulót meg kell hallgatni, és
biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését előadja.
A tényállás tisztázásának, mint eljárási cselekménysorozatnak a célja, hogy:
- a tényállást oly módon tisztázza, hogy ne kelljen fegyelmi tárgyalást lefolytatni,
illetve
- a fegyelmi tárgyalás lefolytatását előkészítse, segítse (ha a meghallgatáskor a tanuló
vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy ha a tényállás tisztázása fegyelmi
tárgyaláson azért kell, mert egyéb körülmény indokolja.)
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló
mellett szól.
Ha a fegyelmi határozathoz szükséges tényállás nem egyértelmű, a tényállás tisztázása
érdekében a fegyelmi jogkör gyakorlója:
- kérelemre, vagy
- hivatalból bizonyítási eljárást folytat le.
A bizonyítási eljárás alkalmával sor kerülhet:
- a tanuló és a szülő nyilatkozatának beszerzésére,
- a tanuló meghallgatására,
- az irat bekérésére,
- egyéb tanú meghallgatására,
- szemle lefolytatására,
- szakértői vélemény beszerzésére.
A tanuló és a szülő nyilatkozata
A tanuló és a szülő nyilatkozatának beszerzése a nyilatkozattételre történő felhívással történik.
A felhívásnak tartalmaznia kell azt, hogy milyen tárgyban van szükség a nyilatkozatra, s hogy a
nyilatkozat adásnak milyen lehetséges (szóbeli, írásbeli) formái, módjai vannak, mi a nyilatkozat
tétel határideje.
Ha a tényállás tisztázásához elegendő az írásbeli nyilatkozat, akkor biztosítani kell annak
lehetőségét, hogy a tanuló és a szülő a nyilatkozatot írásban tegye meg, és azt papír alapon
juttassa el a fegyelmi eljárást lefolytató részére. (A szóbeli nyilatkozat tételről jegyzőkönyvet
kell felvenni.)
Tanuló, tanú, szakértő meghallgatása
Amennyiben a tényállás tisztázása érdekében szükség van a tanuló, a tanú, illetve a szakértő
személyes jelenlétét igénylő közreműködésre, az érintettet írásban értesíteni kell úgy, hogy a
személyes megjelenését igénylő eljárási cselekmény időpontja előtt 8 nappal megkapja az
értesítést.
Az értesítésben fel kell tüntetni azt, hogy a fegyelmi ügyben a tényállás tisztázása miatt
szükséges a személyes jelenléte, mivel a fegyelmi eljárás alanyaként, illetve tanúként,
szakértőként kerül meghallgatásra.
A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.
A tanuló meghallgatása során a tanulót nyilatkoztatni kell arról, hogy vitatja-e a terhére rótt

kötelességszegést. Ha igen, akkor fegyelmi tárgyalást kell tartani.
Irat megszerzése
Az irat megszerzése az intézmény részéről az iratkezelési szabályzat követelményeinek
megfelelően történik, melynek során az intézmény hivatalos úton kér meg valamely adatot,
információt, dokumentumot.
Szemle lefolytatása
Szemle lefolytatása akkor lehet indokolt, ha a tényállás tisztázásához szükség van valamely
helyszín, illetve nem a kötelezettségszegés miatt érintett tanuló birtokában lévő irat, mint
szemletárgy megtekintésére.
A szemle lefolytatásáról értesíteni kell a szemletárgy birtokosát annak érdekében, hogy
biztosítsa a szemle helyére történő bejutást.
Az értesítésben meg kell adni a szemle lefolytatásának időpontját, okát.
A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.
Eljárási helyzet vizsgálata
Az eljárás ezen szakaszában vizsgálni kell, hogy az intézmény jogosult-e a fegyelmi büntetés
megállapítására, mivel a tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi
büntetés állapítható meg.
Ha a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés
megállapításának, a nevelési-oktatási intézmények eltérő megállapodásának hiányában a
fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási intézményben lehet megállapítani, amelyikben az
eljárás előbb indult.
9. A fegyelmi tárgyalás
Fegyelmi tárgyalást akkor kell tartani, ha:
- a fegyelmi eljárás tárgyalás előtti szakaszában a tanuló nem ismeri el a terhére rótt
kötelezettségszegést, vagy
- a tényállást a fegyelmi eljárás során még nem sikerült megfelelő módon tisztázni.
9.1. Értesítés a fegyelmi tárgyalásról
A fegyelmi tárgyalásról értesíteni kell még:
- azokat, akiket a fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kellett,
- a fegyelmi tárgyalás során meghallgatandó tanúkat,
- a fegyelmi tárgyaláson meghallgatni kívánt szakértőt.
9.1.1. Általános szabályok
A fegyelmi tárgyalásban a kiskorú tanuló szülője mindig részt vehet. A tanulót szülője, törvényes
képviselője képviselheti.
A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.
A fegyelmi eljárás megindításáról értesíteni kell:
- a tanulót,
- a kiskorú tanuló szülőjét.
Az értesítésben fel kell tüntetni:
- a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét,
- az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a tárgyalást akkor is meg lehet tartani, ha a

tanuló, illetve, ha a szülője ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik meg.
Az első értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy:
- azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja,
- lehetőség legyen ismételt értesítés kiküldésére, ha az érintettek az első értesítésre nem
jelennek meg.
Második értesítést kell küldeni akkor, ha az érintettek az első értesítésre nem jelentek meg, ezért
a tárgyalás megtartásra nem került.
A második tárgyalásra vonatkozó értesítést is úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább
a tárgyalás előtt nyolc nappal megkapják.
A fegyelmi tárgyalás menete
A fegyelmi tárgyalás menete:
1. Meg kell állapítani, hogy a fegyelmi tárgyalásra meghívottak a tárgyaláson
megjelentek-e, el kell végezni a szükséges személyazonosítást
2. A tanulót figyelmeztetni kell jogaira,
3. Ismertetni kell a tanulóval a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre
álló bizonyítékokat.
4. Le kell folytatni a tárgyalást, melynek során sor kerülhet:
- a tanuló meghallgatására,
- tanú meghallgatására,
- szakértő bevonására a szakértő írásos véleményének ismertetésével, illetve a
szakértő tárgyalás keretében történő meghallgatására,
- a helyszíni szemle jegyzőkönyvének ismertetésére,
- helyet kell adni a vélemények, javaslatok kifejtésére.
5. A tényállás meghatározására, annak alapján a fegyelmi határozat, illetve a fegyelmi
eljárás megszüntetésére vonatkozó határozat meghozatalára.
6. Ha van ilyen kezdeményezés, a fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztésére
vonatkozó döntés.
7. A tárgyalás bezárása.
Jegyzőkönyv a fegyelmi tárgyalásról
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a fegyelmi bizottság egyik tagja
vezeti.
A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
- a tárgyalás helyét,
- a tárgyalás idejét,
- a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,
- az elhangzott tájékoztatásokat, a nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell
rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a
tanuló, a szülő kéri,
- a fegyelmi határozatot, illetve a fegyelmi eljárás megszüntetésére vonatkozó döntést,
- a jegyzőkönyv hitelesítési kellékeit.

10. A fegyelmi határozat
10.1. A kiszabható fegyelmi büntetések
Tanköteles tanulóval szemben kiszabható fegyelmi büntetésekre vonatkozó szabályok
A fegyelmi büntetés lehet:
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
Tanköteles tanulóval szemben az alábbi fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő
fegyelmi vétség esetén alkalmazható:
- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
- kizárás az iskolából.
Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában
történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, az illetékes
hatóság hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni számára.
Az áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába fegyelmi büntetés akkor
alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával
megállapodott.
A meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása fegyelmi büntetés szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a tanév
végi osztályzatokat megállapították.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a tanuló
javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem lehetséges, lehetővé
kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a független vizsgabizottság előtt
- osztályozó vizsgát tegyen.
10.2. A fegyelmi büntetések időbeli hatálya
A fegyelmi bizottságnak meg kell határozni a fegyelmi döntéssel egyidejűleg a fegyelmi
büntetés időbeli hatályát.
Nincs időbeli hatálya:
- a megrovásnak,
- a szigorú megrovásnak.
A fegyelmi büntetés hatálya nem lehet hosszabb:
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott
iskolában a tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén
tizenkét hónapnál.
10.3. A fegyelmi büntetések megállapításánál figyelembe veendő szempontok

A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelembe kell venni:
- a tanuló életkorát,
- a tanuló értelmi fejlettségét,
- az elkövetett cselekmény súlyát,
- a cselekmény egyszeri, vagy ismétlődő jellegét.
10.4. A döntéshozó és véleményező szervek
A fegyelmi büntetést a nevelőtestület nevében a fegyelmi bizottság hozza.
A fegyelmi eljárás során be kell szerezni a diákönkormányzat véleményét.
10.5. A fegyelmi határozat tartalma
A fegyelmi határozat részei:
- rendelkező rész,
- indoklás,
- záró rész.
A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a következőket:
- a határozatot hozó szerv megjelölését,
- a határozat számát és tárgyát,
- a tanuló személyi adatait,
- a fegyelmi büntetést,
- a büntetés időtartamát,
- a büntetés felfüggesztését,
- az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást. A fegyelmi határozat indokolása
tartalmazza:
- a kötelességszegés rövid leírását,
- a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését,
- a rendelkező részben foglalt döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az
elutasítás okát.
A fegyelmi határozat záró része tartalmazza:
- a határozat meghozatalának helyét és idejét,
- a határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését.
Ha első fokon a nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a
tárgyalást vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.
10.6. A fegyelmi büntetés felfüggesztése
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra
felfüggesztheti.
10.7. A fegyelmi határozat kihirdetése
A fegyelmi határozatot:
- általában a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni
kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását,
- ha az ügy bonyolultsága vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli
kihirdetését az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal
elhalaszthatja.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az

ügyben érintett feleknek:
- tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülőnek),
- ha a gazdálkodó szervezet képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó
szervezetnek.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette,
a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
11. Jogorvoslat a fegyelmi határozat ellen
Az elsőfokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be:
- a nagykorú tanuló,
- kiskorú tanuló esetén pedig a szülő.
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú
fegyelmi jogkör gyakorlójához benyújtani.
A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani a
másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi iratát
továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó véleményével
ellátva.
12. A fegyelmi eljárás megszüntetése
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha:
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi eljárás megszüntetésére sor kerülhet a fegyelmi eljárás minden szakaszában.
Az eljárás megszüntetéséről írásbeli határozatot kell hozni, és meg kell küldeni az érintett
feleknek azaz azoknak az eljárás megindításáról szóló értesítést is meg kellett küldeni.
13. A fegyelmi büntetés végrehajtása
Végrehajtani csak jogerős fegyelmi határozatot lehet.
Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan sértené vagy más elháríthatatlan
kárral, veszéllyel járna, az elsőfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
A határozatok jogerőre emelkedését a fegyelmi bizottság kíséri figyelemmel, és gondoskodik
arról, hogy a jogerős határozatok végrehajtásra kerüljenek.
14. Egyéb eljárási szabályok
14.1. A fegyelmi eljárás lefolytatására rendelkezésre álló idő
A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell

fejezni.
A fegyelmi eljárás hatékony, eredményes lefolytatása érdekében a fegyelmi bizottság a fegyelmi
ügyekről nyilvántartást vezet, melyben feltüntetni az ügyben végzett eljárási cselekményeket,
ütemezi az ellátandó feladatokat.
14.2. Összeférhetetlenség
A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt:
- a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá
- az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett.
A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt:
- a tanulónak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója,
- az, akit a tanuló által elkövetett kötelességszegés érintett,
- aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt vett, továbbá
- az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.
A kizárási ok bejelentésére vonatkozó szabályok:
- a kizárási ok bejelentésére köteles az, akivel szemben kizárási ok áll fenn,
- a kizárási okot a tanuló és kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti.
A kizárási okot meg kell vizsgálni. A kizárási ok fenntartásáról:
- az iskola igazgatója (kollégium igazgatója) dönt nevelőtestület tagja ellen bejelentett
kizárási ok esetén
- a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának munkáltatója dönt egyéb személyek ellen
bejelentett kizárási ok esetén.
A kivizsgálás eredményeként megállapítható a kizárásra vonatkozó bejelentés
- jogossága,
- illetve alaptalansága.
Amennyiben a kizárási bejelentés jogos, az eljárásba más személyt kell bevonni.
15. Károkozás az intézménynek
15.1. Károkozás intézménynek
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles:
- a károkozás körülményeit megvizsgálni,
- az okozott kár nagyságát felmérni, és
- lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről a
tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.
A tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási
intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
A kártérítés mértéke nem haladhatja meg:

a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás napján
érvényes rendelkezések szerint megállapított - egyhavi összegének ötven százalékát,
b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás
esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér - a károkozás
napján érvényes rendelkezések szerint megállapított - öt havi összegét.

Digitális munkarend idején alkalmazandó szabályzat
Általános rendelkezések
Tanulók az iskola épületét oktatási célból nem látogathatják.
Órarend, online órák szabályai
Az Intézmény online órákkal segíti a szakmai felkészülést. Az online tanítási órák célja az új
ismeretanyag átadása, elsajátítása, elmélyítése, rendszerezése, a felmerülő kérdések
megválaszolása, tisztázása. Minden évfolyam, osztály számára elkészített digitális órarend az
iskola honlapján található.
A tanuló a távoktatás során köteles a digitális munkarend szabályzatában meghatározott keretek
között a szaktanárával a kapcsolatot felvenni, a tanár utasításainak megfelelően a kiadott
feladatokat határidőre elkészíteni, beadni, ezáltal a kapcsolatot folyamatosan tartani. Az online
órák lebonyolításáért a tantárgyat tanító tanár a felelős. Az online órákon való részvétel kötelező,
azon aktív részvétel várható el. A foglalkozást vezető tanár utasítására a tanuló a mikrofont
bekapcsolni köteles, oly módon, hogy a tanuló személyiségi jogai nem sérülhetnek. A tanuló ne
gátolja az online óra gördülékenységét, ne zavarja az óra menetét.
A kapcsolattartás platformjai
Elsődleges felületként a KRÉTA rendszer, azon belül a Digitális Kollaborációs Teret (DKT),
másodlagos felületként pedig a Google Classroom alkalmazást.
A szociálisan hátrányos helyeztű tanulók digitális támogatásának rendje
A rászoruló tanulóknak véges számban biztosítani tudunk tabletet az otthoni tanuláshoz, átadásátvételi nyilatkozat ellenében ingyenesen.
A tanuló munkájának értékelése
A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk döntenek a
nevelési- oktatási didaktikájukról. Az Intézmény megadja a tantárgy vagy tantárgycsoport online
felületét, a távoktatáshoz kapcsolódó segédanyagok elérhetőségét. A távoktatás keretében a

tantárgyért felelős tanár meghatározza, a tananyag elsajátításával kapcsolatos követelményeket,
számonkérés formáját és időpontját. A tanuló a távoktatás keretében köteles a tanár utasításainak
megfelelően kiadott feladatokat határidőre elkészíteni, beadni, a kapcsolatot felvenni. A
távoktatás a tanulótól folyamatos ütemezett tananyag elsajátítást, a feladatok végrehajtását várja
el. A határidőn túl vagy nem teljesített feladatok értékelése a szaktanár által előre megadott
módon.

A tanároknak elsődlegesen támogatnia kell a tanulók önálló tanulását, az

információfelkutatást és- feldolgozást. Cél a hatékony önálló tanulási módszerek kialakítása. A
tanulók előre haladásának ellenőrzése, beszámoltatása, értékelése folyamatosan történik; a
beszámoltatás rendje a tanár hatásköre, alapja az iskolai Pedagógiai Program. A számonkérés,
beszámoltatás módja az online órán el kell hangozzon, a KRÉTA felületen jeleznie kell a tárgyért
felelős pedagógusnak. Minden tananyagot a diákok otthoni, önálló tananyag-feldolgozásából
adódó többletidő figyelembevételével kell kiadni. A házi feladat kiosztásának, az online
tanórához kell kapcsolódnia.
A tanulmányi követelmények teljesítésének mulasztása
A tanuló távoktatás rendje szerinti oktatásban való (tanórai) akadályoztatását a tanuló
szülője/gondviselője a szaktanár, osztályfőnök felé jelezni köteles. Hosszabb akadályoztatás
esetén az osztályfőnök jelzi az intézmény vezetőjének. Ha a tanuló előre bejelentett, alapos indok
nélkül a megadott platformon egy héten keresztül nem elérhető, a kiadott tanórai feladatokat
nem teljesíti, tanárával nem kommunikál, a szaktanár értesíti az osztályfőnököt. Az értesítést
követően az osztályfőnök haladéktalanul megkísérli felvenni a kapcsolatot a diákkal és a
szülővel továbbá a KRÉTA elektronikus naplóban üzenetet küld a szülőnek/gondviselőnek. Ha
a szaktanár jelzése alapján, a passzivitás továbbra is fennáll, az iskolavezetés szólítja fel a tanulót
és a szülőt/gondviselőt a tanulmányi kötelezettség nem teljesítésének következményeire,
szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerén keresztül.
Személyiség és adatvédelem
Tilos az Iskola pedagógusai és tanulói által a tanulmányok folytatására készített hang-és képi
anyagok, valamint dokumentumok harmadik fél részére történő továbbítása – az ilyen
cselekmények jogi következményeket vonhatnak maguk után. Tilos az Iskola pedagógusai és
tanulói által a tanulmányok folytatására készített hang-és képi anyagok, valamint
dokumentumok közösségi felületeken történő megosztása - az ilyen cselekmények jogi
következményeket vonhatnak maguk után. Az Iskola a személyes adatok kezelésére vonatkozó
tájékoztatási kötelezettségének jelen szabályzat megküldésével eleget tesz.

15. Hatályba léptető rendelkezések
Jelen szabályzatot 2022. év szeptember hó 01. naptól kell alkalmazni.
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