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I. Bevezető:  

 

A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók 

képességeiknek megfelelően tanulhassanak és tanuljanak. A házirend a diákság érdekében olyan 

szabályokat is rögzít, amelyek a tagintézmény, továbbiakban iskolai hagyományok őrzését 

szolgálják, testi épségük megvédésére vonatkoznak, és nevelési szempontból lényegesek. Célja 

tehát, hogy biztosítsa az iskola diákjai és pedagógusai eredményes és zavartalan munkájának 

feltételeit. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve 

szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli 

rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. A házirend 

érvényes a tanulókra és hozzátartozóikra, a pedagógusokra, az intézmény dolgozóira, és az 

intézménybe belépő egyéb személyekre egyaránt. A házirend a hatályba lépés napjától 

visszavonásig érvényes az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös 

rendezvények időtartama alatt. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik 

minden olyan iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az 

iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. Az iskola házirendje 

állapítja meg a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az 

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

az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 

A házirend kialakításában, aktuális módosításában és betartásának ellenőrzésében a diákok 

képviselői a nevelőtestülettel közösen vesznek részt, a Szülői Szervezet véleményét, észrevételeit 

figyelembe véve. 

II. Jogszabályi hivatkozás: 
 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról, 

46/2001. (XII. 222) OM rendelet a kollégiumi nevelés országos alprogramjának kiadásáról,  

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései. 

 

III. A tanulók jogai 

III.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje 

 A tanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel 

útján keletkezik. A tankötelezettség a törvény előírása szerint teljesíthető. 

 Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a tanulói jogviszony feltétele a Beiratkozási 

nyilatkozat és Szülői Nyilatkozat kitöltése és leadása. A tanuló felvétele az Intézménybe a 

felvételi meghallgatás, illetve az intézmény vezetőjének döntése alapján történik. 

 A tanulói jogviszony megszűnése az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. 

III.2. A tanulói jogok gyakorlásának módjai 

A tanuló a közösség aktív tagja. Ezen jogokból fakadóan: 

Tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is kaphasson segítséget, ezért részt vehet napközi 

otthoni, tanulószobai foglalkozásokon. 

Igénybe veheti és a védő - óvó előírások (baleset megelőzés, tűzvédelem) betartásával 

rendeltetésszerűen használhatja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, 
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sportfelszereléseit, létesítményeit. A tanulók felügyelettel szervezetten használhatják az iskola 

sportudvarát.  

Részt vehet különböző szabadidős programokon, iskola által szervezett rendezvényeken, 

pályázatokon, tanulmányi-kulturális és sportrendezvényeken, feladatot vállalhat egyéb 

közösségi programok összeállításában, lebonyolításában (pl. suli disco, játszóház, stb..) 

Élhet mindazokkal a jog- és hatáskörökkel, amelyek választott tisztségéből, felelősi 

megbízatásából fakadnak. 

Joga van megismerni az őt érintő jogszabályokat. 

Joga van a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint a sajátos nevelési igényű, 

valamint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek a terápiás 

foglalkozásokon részt venni, valamint a szakvéleményében javasolt kedvezményekkel élni (pl. 

probléma figyelembevétele, hosszabb felkészülési idő, tantárgyrészek alól felmentés, értékelés, 

minősítés alóli felmentés). 

Joga van megfelelő feltételekkel a művészeti iskola, különböző tanszakain, foglalkozásain részt 

venni. 

Joga van részt venni a DÖK munkájában. 

III.3. A Diákönkormányzat 

A tagintézményi Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre 

kiterjed. A tanulók érdekképviseleti szerve a Diákönkormányzat. A DÖK tevékenységét az 

osztályokban megválasztott minimum 2-2 képviselőből álló vezetőség irányítja, munkáját az iskola 

vezetője által megbízott pedagógus segíti, egyben ő látja el a képviseletet is.  

Diákjaink részt vehetnek a tagintézményi diákközgyűlésen, amit évente egy alkalommal a 

diákönkormányzat szervez meg.  

A DÖK–nek javaslattételi, véleményezési és egyetértési joga van a tanulókat érintő 

kérdésekben. 

III.4. A tanulók, a szülők tájékoztatása  

 A tanulókat az osztályfőnök és az osztály képviselője folyamatosan tájékoztatja az aktuális 

tudnivalókról.  

 A szülőket az iskola életének egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

intézményvezető/ tagintézményvezető a Szülői Szervezet ülésein, az osztályfőnök a szülői 

értekezleten, fogadóórán tájékoztatja. 

 A tanulót és szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok szóban és a 

tájékoztató füzeten keresztül írásban tájékoztatják. 

 A hátrányos (HH) vagy halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulók szüleinek 

tájékoztatása évente 3 alkalommal személyesen történik. A tanuló, szülő és tanár a közös 

megbeszélésen tájékozódnak a fejlődésről, a további célok megvalósításának előírásairól.  

III.5. A tanulók, a szülők véleménynyilvánításának rendje, formái 

 A tanulók a jogszabályokban biztosított jogaik érvényesítése érdekében az iskola 

nevelőihez az osztályfőnökükhöz és az iskola vezetőjéhez, vagy a diákönkormányzathoz 

fordulhatnak. Az iskola életét érintő kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat, választott 

képviselőik útján nyújthatják be. 

 A szülők közvetlenül vagy választott képviselőik útján fordulhatnak kérdéseikkel, 

javaslataikkal, véleményükkel az iskola nevelőihez az osztályfőnökhöz az iskola 
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vezetőjéhez. 

III.6. A tanulók nagyobb közösségének meghatározása 

Az iskolában a diákság önkormányzatát megillető kollektív jogok, a Szülői Szervezet és a DÖK 

véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb csoportjának illetve közösségének a 

mindenkori tanulólétszám 25%-át meghaladó közösség minősül. 

III.7. Az ingyenes tankönyvellátás rendje: 

Az ingyenes tankönyvellátást a törvénynek megfelelően biztosítja az intézmény a 

Tankönyvellátási Szabályzat szerint. 

III.8. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 

 Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket az iskola helyi 

pedagógiai programja alapján, tanévenként az iskolai munkatervben kell meghatározni. 

 A köznevelési törvény előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok 

szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges 

kedvezményekről tanévenként az intézmény vezetője dönt.  

 A térítési és tandíjakat félévente kell az befizetni a kiadott határozatokon megjelölt módon, 

és időben. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet 

térni. 

 Ha a tanuló jogviszonya megszűnik az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, a 

befizetett térítési, ill. tandíjak nem igényelhetők vissza. 

 Az Alapfokú Művészetoktatási Intézményben az iskolai hangszert használók félévente 

hangszerhasználati díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét rendeletben határozza meg a 

fenntartó. 

III.9. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elvei 

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra a tanév elején illetve tanév közben lehet 

jelentkezni. A napközi otthonba, illetve a tanulószobára minden tanuló jelentkezhet. A HH 

vagy HHH tanulók részvétele ajánlott.  

A tanítási szünetekben a munkanapokon– igény esetén, tíz főt meghaladó – összevont napközis 

csoport üzemel, amennyiben a szülők kérik.  

III.10 Kollégiumi tagság megszűnik 

 a mindenkori tanév végén. 

 a tanulóviszony megszűnésével. 

 a szülő írásos kérvénye alapján. 

 fegyelmi eljárás következtében. 

 

IV. A tanulók kötelességei 
 

 Részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon. 

 Eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének. 

 Megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola házirendjének előírásait. 

 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során 
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használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

Továbbá minden tanuló az iskolai közösség tagja. Ktv. 12.§-ban felsorolt kötelességeit a 

beíratás napjától kezdve gyakorolja, első osztályba lépő tanuló az első tanítási év 

megkezdésétől. 

IV.1 A kollégiumi közösségben való együttélés általános normái: 

 A kollégiumban a tanulók nagyobb közösségének minősül a mindenkori 

csoportlétszám. 

 A tanuló magatartása legyen öntudatos és fegyelmezett. 

 Dohányozni, szeszesitalt, kábítószert fogyasztani, a kollégium területére behozni 

tilos! 

 Étkezni csak a kijelölt helyen, élelmiszert tárolni csak a meghatározott helyen lehet. 

 A közösségi és személyes tulajdon védelme, az ésszerű takarékosság a kollégium 

egész közösségének érdeke és kötelessége. A szobák dekorálásához előzetes nevelői 

hozzájárulás szükséges. A szobában keletkezett kárt a szobaközösség téríti meg, ha a 

károkozó személy kilétére nem derül fény. 

 A kollégiumban kisebb elektronikai eszközök (mobiltelefon, MP3-, MP4-lejátszó) a 

nevelői szobában névvel ellátva leadhatók megőrzésre. Használatuk a felügyeletet 

ellátó felnőtt engedélye alapján történhet. Az engedély nélkül használt készüléket a 

pedagógus elveszi, legkésőbb a távozás időpontjában visszaadja. 

 A szobabeosztáson, a szobák elrendezésén és berendezésén csak engedéllyel szabad 

változtatni. 

 Szünetről, illetve hazautazásról az elutazás előtt meghatározott időben köteles a 

tanuló visszaérkezni. Ha mégsem tud visszajönni, a távolmaradás okáról 24 órán 

belül értesítenie. kell a kollégiumot. 

 Csak nevelőtanári engedéllyel hagyható el a kollégium területe. 

 

V. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

A dicséret a jutalmazás, a nevelés alapvető eszköze. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját 

kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, 

illetve jutalmazza.  

Jutalmat kaphat továbbá az a tanuló, aki: 

- Jó eredményt ér el tanulmányi versenyeken, eredményes kulturális tevékenységet folytat. 

- Kimagasló sport teljesítményt ér el.  

A jutalmazás formái lehetnek: 

Szóbeli- írásbeli dicséret, oklevél, könyvjutalom, tárgyjutalom  

Jutalmat vagy dicséretet adhat: 

 Szaktanár, zenetanár: Szaktanári dicséretet kaphatnak azok a tanulók, akik valamely 

tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el, a szaktanár döntése alapján a szaktárgynak 

megfelelő elismerésben részesíthetők.  

 A gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő: Dicséretet kaphatnak azok a 

tanulók, akik a rehabilitációs, valamint fejlesztő foglalkozásokon aktívan részt vesznek, 

állapotukban jelentős javulás tapasztalható. 

 Osztályfőnök, napközis nevelő: Az osztályfőnök-napközis nevelő saját döntése vagy 

pedagógus társai javaslata alapján a tanulót példaként állítja tanulótársai elé. A dicséretet 

írásban a szülőknek is tudomására hozza, valamint bejegyzi az osztálynaplóba.  
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 Az iskola tagintézmény-vezetője: A Diákönkormányzat, az osztályfőnök vagy a 

pedagógusok javaslatára a kötelességen túli, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő 

teljesítményéért a tagintézmény-vezető a tanulót dicséretben részesítheti. Erről a szülőket 

írásban értesíti, az osztályfőnök pedig a naplóba bejegyzi.  

 Nevelőtestület (tagintézmény nevelő testülete): A huzamosabb ideig tartó példamutató 

kötelességteljesítés, a kiváló tanulmányi eredmény félévkor és tanév végén, az egyéb 

kimagasló eredmény a tanév bármely szakaszában jutalmazható. A dicséretre vonatkozó 

javaslatot a tanuló osztályfőnöke terjeszti elő, jóváhagyás esetén erről a szülőket írásban 

értesíti tájékoztató füzetben, valamint bejegyzi az osztálynaplóba.  

 Az intézmény vezetője: A tagintézmény nevelő testülete javaslatára, a tanuló több tanéven 

keresztül nyújtott kimagasló teljesítménye alapján vagy az iskola hírnevét növelő 

teljesítményéért az intézmény vezetője adja.  

 Külső szervezet vagy intézmény: Azok a tanulók, akik megyei, országos versenyeken 

kimagasló eredményt érnek el, öregbítik a település hírnevét jutalomban részesülhetnek, az 

igazgató javaslata és a képviselő-testület döntése alapján. A jutalom átadása a polgármester 

által szervezett ünnepségen történik.  

 

VI. Fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei és formái 
 

Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg 

az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell 

részesíteni. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, melytől 

indokolt esetben (vétkesség súlyosságára tekintettel) el lehet térni.  

A fegyelmező intézkedések formái lehetnek: 

 szaktanári figyelmeztetés,  

 napközis nevelői figyelmeztetés,  

 osztályfőnöki figyelmeztetés (szóban, írásban),  

 osztályfőnöki intés,  

 osztályfőnöki megrovás,  

 Intézményvezetői/intézményvezető helyettesi/tagintézmény-vezetői figyelmeztetés (szóban, 

írásban), 

 Intézményvezetői/intézményvezető helyettesi/tagintézmény-vezetői intés,  

 Intézményvezetői/intézményvezető helyettesi/tagintézmény-vezetői megrovás,  

 tantestületi figyelmeztetés,  

 tagintézmény tantestületi intés,  

 tantestületi megrovás 

 fegyelmi eljárás. 

Az iskolai büntetések kiszabását a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség 

súlyosságától függően el lehet térni. Két osztályfőnöki figyelmeztetés után a következő adható 

büntetés az osztályfőnöki intő, majd rovó. Ezt követően  igazgatói majd nevelőtestületi 

figyelmeztetés. 

A büntetést írásba foglalva adjuk a szülő tudtára.   
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A fegyelmező intézkedést alkalmazhatja 

 Szaktanár, zenetanár: Megfelelő szorgalom vagy felszerelés hiánya, a házi feladat többszöri 

hiánya, valamint tanítási órákon, művészeti foglalkozásokon előforduló többszöri 

fegyelmezetlenség szaktanári figyelmeztetést von maga után szóban vagy írásban.  

 Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő: A felszerelés hiánya, valamint a 

foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség esetén szóbeli figyelmeztetést ad, 

és erről értesíti a tanuló osztályfőnökét. 

 Osztályfőnök, napközis nevelő: Ha a tanulónál halmozottan jelentkezik tanulmányi és 

magatartásbeli kötelezettség szegése, és a házirend enyhébb megsértése, szóbeli vagy 

írásbeli figyelmeztetésben részesül.  

 Az iskola igazgató helyettese/tagintézmény-vezetője: Súlyos fegyelmezetlenség miatt 

szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetésben részesül a tanuló.  

 Nevelőtestület (tagintézmény nevelő testülete): Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és 

súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai alapján, írásbeli határozattal, 

fegyelmi büntetésben részesíthető.  

 

 

VII. Iskolai munkarend 
 

VII. 1. A tanév munkarendje 

1. A tanév rendjét a köznevelési törvény, rendeletek és az iskola Szervezeti és Működési 

Szabályzata határozza meg. 

2. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sajátos tanrendjéhez igazodva határozza meg tanulói 

foglalkozásainak rendjét. 

3. Az alapfokú művészeti iskola sajátos tanrendjéhez igazodva határozza meg tanulói 

foglalkozásainak rendjét. 

4. Esti és rendkívüli foglalkozások csak az iskola vezetőjének engedélyével szervezhetők, melyre a 

tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni. 

5. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és 

utáni felügyeletet. Ez alatt az idő alatt az erre kijelölt helyen tartózkodhatnak az ügyeletet 

vezető nevelővel. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló 

nem tartózkodhat. Az osztálytermekbe a kijelölt időpontokban lehet bemenni. Az utolsó tanítási 

óra után azonnal hagyja el az épületet az a tanuló, akinek nincs szervezett foglalkozása. 

6. Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét.  

7. A tanításhoz szükséges eszközökön kívül engedély nélkül nem hozhat más eszközt. 

8. A többi diák tanuláshoz való jogának biztosítása érdekében az órákon nem használhatóak az 

oktatást zavaró tárgyak (pl. mobiltelefon, zenelejátszó eszköz stb.) ezeket az iskolába 

érkezéskor ki kell kapcsolni. Ezek használata esetén a pedagógus kikapcsolt állapotban elveszi, 

és szülőnek adja át. Levelezés esetén a pedagógus a levelet elveheti, de felolvasás nélkül kell az 

óra végén visszaadnia. 

9. Egészségügyi és tisztasági okokból a váltócipő használata ajánlott, a Szakszolgálat fejlesztő 

termeiben kötelező. Az iskolai ünnepélyeken fehér ingben-, blúzban, sötét nadrágban-, 

szoknyában jelenjenek meg a tanulók. 

10. A naplókat csak a pedagógus viheti be az osztályterembe. 
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11. Tilos szeszes ital, drog, energiaital és egyéb ártalmas szerek árusítása és fogyasztása.  

12. Az iskolával jogviszonyban nem állók részére a belépés rendjét az SZMSZ tartalmazza. A 

tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják. 

13. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gondnoki irodában történik az éves munkatervben 

meghatározott és a kihelyezett ügyfélfogadási időben. Az iskola, tanítási szünetekben külön 

ügyeleti rend szerint tart nyitva. 

14. A fejlesztő foglalkozásokat kopogással, benyitással zavarni nem lehet. A szülők és gyermekek 

problémáikkal elsődlegesen az ügyintézőhöz fordulhatnak. 

15. A kollégium napirendje 

 

 A kollégiumba hétfőn reggel 7.00 7.30-ig érkezhetnek a gyerekek, és 

 azt pénteken 14.00 óráig kell elhagyniuk. A kollégiumban hétvégén nem tartunk ügyeletet, 

ezért 

 ettől eltérni csak indokolt esetben, az intézményvezető helyettes engedélyével lehet. 

 6.00 - 7.00 Ébresztés, tisztálkodás, öltözködés, hálórendezés. 

 7.00 - 7.30 Reggeli 

 7.45 - 8.00 A tanulók átadása az ügyeletes nevelőnek és/vagy szaktanárnak. 

 8.00 - 13.25 Délelőtti iskolai tanórák 

 14.00 - 15.45 Házi feladat készítése a kijelölt tanulókkal 

 15.45 - 16.00 Uzsonna 

 16.00 - 18.30 A gyermekfelügyelők, nevelők átveszik a gyerekeket. Levegőzés, szabadidős 

foglalkozások. Kiscsoportos tevékenységek. 

 18.00 - 18.30 Vacsora 

 19.00 - 20.00 Hálórendezés, tisztálkodás, a kicsiknek lefekvés. 

 20.00 - 21.00 Csoport kijelölt tanulói a megfelelő TV műsort nézhetik. 

 21.00 Éjszakai pihenőidő. 

VII. 2. A tanóra-napközis foglalkozás és tanórán kívüli foglalkozások rendje 

1. Az osztályban tanító tanároknak törekedniük kell a diákok egyenletes terhelésére Egy tanítási 

napon a tanuló maximum két témazáró dolgozatot írhat. A pedagógus a témazáró dolgozatírás 

időpontját előre, legalább egy héttel, köteles bejelenteni a tanulók számára. 

2. A tanuló joga, hogy témazáró dolgozatát a beszedéstől számított 2 héten (10 tanítási napon) 

belül kijavítva megtekinthesse, a szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke témazáró dolgozatába 

betekinthessen. 

3. A foglalkozások után a termet tisztán, rendben kötelesek elhagyni. 

4. Az órarendbe illesztett órákra, valamint a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokra az 

Köznevelési törvény Végrehajtási rendelete érvényes. Tanórákon kívüli, esti, hétvégi 

foglalkozások szervezőinek, résztvevőinek és a felelős tanároknak a névsorát előzetes terem és 

időpont-egyeztetés után az iskola vezetőjének kell leadni. A rendezvényeken résztvevő 

tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon 

szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. 

5. Iskolánk tanulói részt vehetnek: 

 A szakkör (ök) munkájában. A szakkörbe való jelentkezéshez szülői hozzájárulás 

szükséges.  A jelentkezés egész tanévre szól.  

 Művészeti órán. Művészeti órára való jelentkezéshez szülői hozzájárulás szükséges. A 

jelentkezés egész tanévre szól. 
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 Az énekkar munkájában. Az énekkarba való belépés önkéntes, a kórusvezető javaslatára 

történik. Az énekkarból való kilépést a szülő írásban, a kilépés indoklásával a 

kórusvezetőtől kérheti. 

 A nevelőmunka céljából évente legalább egy alkalommal szervezett 

osztálykiránduláson, illetve egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását segítő 

múzeumlátogatáson, művészeti előadáson. Ha a program, tanítási időn kívül esik, és 

költségekkel jár, a tanulók részvétele önkéntes, a felmerülő költséget a szülők fedezik. 

6. A sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, és rehabilitációs 

foglalkozásokon; a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek a 

szakvéleményük alapján fejlesztő, pszichoterápiás foglalkozásokon; a gyermekorvosok által 

kiszűrt tanulók gyógytestnevelés foglalkozásokon vesznek részt. 

7. A HHH tanulók számára mentorálást biztosítunk a képesség-kibontakoztató program (IPR) 

keretén belül. A tanulók fejlesztése érdekében szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon a 

tanulók részvétele ingyenes és a fejlesztés érdekében ajánlott.  

8. A tanulók az Alapfokú Művészeti Iskola tantermeit tanári felügyelet mellett, illetve külön 

engedéllyel használhatják. Az esetlegesen okozott károkért a szülő felelősséggel és anyagi 

kártérítéssel tartozik. 

VII. 3. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések 

Késések: 

A tanuló becsengetés utáni érkezése késésnek minősül. A késések csak indokolt esetben 

igazolhatók. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a 

késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak (szülői / nevelői igazolás, közlekedési akadály), 

vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba bejegyzi. 4 igazolatlan késés a tanítási óráról 1 

igazolatlan hiányzásnak számít.  

Hiányzások: 

A tanórákról, tanítási napokról, kötelező rendezvényekről tanítás nélküli munkanapokról való 

távolmaradást igazolni kell. Az iskolából tanítási időben csak indokolt esetben (pl. a szülő írásbeli 

kérésére) az osztályfőnök, az iskola vezetőjének engedélyével távozhat tanuló. 

 Betegség esetén, a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon 

értesítse az iskolát. 

 Az orvosi igazolást a tanuló köteles legkésőbb az iskolába jövetelének ötödik napján 

bemutatni osztályfőnökének. Amennyiben a tanuló ezt öt munkanapon belül elmulasztja, 

hiányzása igazolatlannak tekintendő. 

 Egy évben három tanítási napot a szülő is igazolhat. 

 Előre látható hiányzásokat (kirándulás, családi program) az osztályfőnöknek kell 

jelenteni. Az engedélyezés az osztályfőnök és az iskola vezetőjének hatásköre.  

 Aki iskolai versenyen vesz részt, nem tekinthető hiányzónak. A haladási napló 

megjegyzés rovatában kell feltüntetni. 

 Ha az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény foglalkozásairól egy tanévben az igazolt és 

az igazolatlan mulasztás meghaladja a tanórák harmadát, a tanítási év végén nem 

osztályozható. 

 A rehabilitációs, fejlesztő és gyógytestnevelés foglalkozásokról való hiányzást is a fenti 

módon kell igazolni.  

 A felmentett tanuló köteles jelen lenni a tanórán. 
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Igazolatlan mulasztások esetén  

 Az iskola értesíti a tanulót és a szülőt ezek megtörténtéről, időpontjáról és 

következményeiről.  

 Az első mulasztás után kap értesítést a szülő az iskolától.  

 Az igazolatlan mulasztások ismétlődésekor az iskola a gyermekjóléti szolgálatot, majd 

10 igazolatlan óra fölött a fővárosi Kormányhivatalt, vagy (vidéki tanuló esetén) a 

települési Jegyzőt értesíti – ezek következményeként a gyermekjóléti szolgálat keresi fel 

a családot, és kezdi el gondozó munkáját a család iskolával való együttműködésének 

erősítése érdekében.  

 A 30 óra igazolatlan hiányzás utáni iskolai értesítést követően a Kormányhivatal illetve a 

Jegyző szabálysértési eljárást indít a gondviselővel szemben.  

 50 igazolatlan óra fölött sor kerül az iskoláztatási támogatás folyósításának 

szüneteltetésére, illetve indokolt esetben a fiatalkorú védelembe vételére.  

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

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie.  

 Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, a nevelőtestület vagy 

engedélyezheti, hogy osztályozóvizsgát tegyen, vagy megtagadhatja ezt, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ebben az 

esetben tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

VIII. Tankönyvellátás  

VIII.1 Az iskolai tankönyvellátás hatályos jogszabályai  

 

A 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 

  
7. § (1)Az iskolai tankönyvellátás rendjét – a (2)–(4) bekezdésben meghatározottak 

figyelembevételével, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente – az iskola 

igazgatója határozza meg.  

(2) Az iskola igazgatója döntése előtt felméri, hány tanulónak lehet biztosítani a tankönyvellátást 

az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán 

elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet 

vásárolni. A felmérés eredményéről az iskola igazgatója tájékoztatja az iskolaszéket, az iskolai 

szülői szervezetet (közösséget), az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

8. § (1) Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója készíti el, a szakmai munkaközösség 

véleményének beszerzését követően, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

(továbbiakban: Nkt.) 63. § (1) bekezdés c) pontjának figyelembevételével. A tankönyvrendelés 

alapján kell meghatározni, hogy a tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget mely 

tankönyvek vásárlására fordítják.  

(2) A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék, iskolaszék 

hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

(6) A… normatív kedvezményre és a normatív kedvezmény körébe nem tartozó kedvezményre 

vonatkozó igényt, jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell bejelenteni. Az igénylő a 

jogosulatlanul igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott módon felel.  

(7) A kedvezmények iránti igényt az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, az iskola által 

meghatározott időben a (6) bekezdés szerinti igénylőlap felhasználásával kell bejelenteni. Az 
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igénybejelentés időpontjáról az iskola az igénybejelentési határidő előtt legalább tizenöt nappal 

korábban, írásban köteles értesíteni minden tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt. A határidő 

jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés 

jogával. … 

  

A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás 

rendjéről 
  

23. § (1) Az iskola igazgatója minden év január 10–éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, 

vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő 

tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, 

továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni. E felmérés során tájékoztatni kell a 

szülőket arról, hogy a köznevelési törvény 46. § (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes 

tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. § (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak 

ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, 

további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az 

iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni.  

(2) Az iskola az (1) bekezdésben meghatározott felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló  

a) esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket,  

b) esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt,  

c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokon túl. Az a)–b) pont szerinti 

igényeket az 5. mellékletben meghatározott igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap 

benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló 

iratokat. A bemutatás tényét az iskola rávezeti az igénylőlapra.  

(5) Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív 

kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának 

formáját és az igénylés elbírálásának elveit.  

(7) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év 

január 20–ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet (közösséget) 

az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri a véleményüket az iskolai tankönyvtámogatás rendjének 

meghatározásához.  

(8) Az iskola igazgatója a (7) bekezdésben meghatározott véleményezésre jogosultak véleménye 

alapján minden év január 25–ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről 

tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót.  

(9) Az iskola – a (7) bekezdésben meghatározott ideig – kezdeményezi a tankönyv– és 

tanszerellátás támogatásának megállapítását a fenntartónál azon tanulók részére, akiknek a 

tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.  

  
26. § (1) a) a tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja. 

  
27. § (1) A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy – a 

tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés, a tankönyv tanórán kívüli elhelyezése – az iskola 

minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

(3) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – különösen a 

tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A 

szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja–e vásárolni, 

vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani.  

(4) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti 

órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három 
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kilogrammot ne haladhassa meg. A szülői szervezet az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti 

órarendjének összeállításánál – különösen a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel – 

egyetértési joggal rendelkezik.  

 

VIII.2 Az iskolai tankönyvellátás 

 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladata a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása. A 

szorgalmi időben átvétellel érkező tanulók maguk szerzik be tankönyveiket. Azok a szorgalmi időben 

átvétellel érkező tanulók, akik ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, az iskolai könyvtárból 

kölcsönözhetik a tankönyvet. 

A tankönyvellátás feladatait iskolánkban az intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős látja el. Az 

iskolai tankönyvellátás rendjét a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével évente az iskola I. sz. 

igazgató-helyettese, a tagintézmény vezető az iskolai tankönyvfelelőssel egyeztetve állapítja meg. Döntése 

előtt felméri, hány tanuló kíván az iskolai könyvtárból kölcsönözni, hány tanulónak szükséges a napköziben, 

tanulószobán tankönyvet biztosítani, illetve hány tanuló kíván használt tankönyvet vásárolni. Az igazgató, 

tagintézmény vezető a felmérés eredményéről tájékoztatja a tagintézményi szülői szervezetet és a 

tagintézményi diákönkormányzatot. Kikéri a véleményüket (véleményezési jog) a tankönyvtámogatás 

rendjének meghatározásához. 

Az intézményvezető minden év január 25-éig meghatározza az intézményi/iskolai tankönyvellátás rendjét, és 

erről tájékoztatást ad. 

 

VIII.3 Tájékoztatási kötelezettség 

 

Az iskola és a tagintézmények írásban értesítik, illetve a honlapjaikon tájékoztatják a tanulókat és a szülőket 

az iskolai tankönyvellátás folyamatairól (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a 

határidőkről). 

A tagintézmények könyvtárosai a könyvtárba való beiratkozás alkalmával tájékoztatják a szülőket arról, 

hogy a tanulók részére lehetőség van tankönyv kölcsönzésére (tartós tankönyvek, segédkönyv), amelyek 

kölcsönzési határideje egy tanévre szól. Ezen könyvek kölcsönzésére, használatára, kártérítésére vonatkozó 

szabályokat az iskolai könyvtár működési szabályzata és mellékletei tartalmazzák. Azok a tanulók, akik 

ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, jegyzékben kapnak tájékoztatást a tankönyvfelelőstől arról, hogy 

mely tankönyvekhez jutnak a tanulók az iskolai könyvtárból való kölcsönzés útján. Az iskolai könyvtár 

nyilvántartásában lévő tankönyvek kezeléséről az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzatában 

leírtak az irányadók. 

 

VIII.4 Tankönyvrendelés, tankönyvcsomag összeállítása 

 

A tankönyvrendelés elkészítésénél figyelembe kell venni a helyi tantervet és a tanulók, illetve a szülők 

anyagi lehetőségeit. A tankönyvek kiválasztása a pedagógus feladata. A pedagógus nem választhat olyan 

tankönyvet, melynek igénybevétele az iskolai tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban 

meghatározott rendje szerint nem biztosítható valamennyi tanulónak, vagyis a törvényben meghatározott 

körben sérülne az ingyenesség elve, a térítésmentes tankönyvhöz való hozzájutás lehetősége minden arra 

jogosult tanuló számára. A tankönyvcsomag együttes értéke nem lehet nagyobb annál az összegnél, amit az 

iskola a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keretből tud – a könyvtári tankönyvkészlet 

felhasználásával - az ingyenességre jogosult tanulók rendelkezésére bocsátani. 

Ennek érdekében minden pedagógus feladata, hogy a tankönyveket a hivatalosan közétett 

tankönyvjegyzéken szereplőkből válassza ki! A pedagógusok által használni kívánt tankönyvek jegyzékét 
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(kiadói azonosító, szerző, cím, ár megjelölésével) írásban juttatják el a hivatalos tankönyvjegyzék 

megjelenését követő két hétben a tankönyvfelelőshöz. 

Az osztályfőnök feladata, hogy segítse a tankönyvfelelős munkáját azzal, hogy a kiadott igénylőlapokat, 

adatlapokat összegyűjti és átadja a tankönyvfelelősnek. 

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülői szervezet 

megismerje. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet – különösen a tankönyvek grammban 

kifejezett tömegére tekintettel – véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról, hogy 

gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más 

módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. 

Az iskolának legkésőbb május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell tennie azoknak a 

tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a 

tanulók kikölcsönözhetnek. 

 

VIII.5 A tankönyvfelelős megbízása 

 

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az 

intézményvezető jelöli ki a tankönyv-értékesítésben közreműködő személyeket a tagintézmények 

vonatkozásában, aki részt vesznek a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. A 

tankönyvfelelős személyét az iskolai munkatervben rögzíteni kell. 

Ha az intézmény vezetője az iskola más alkalmazottját kívánja megbízni a tankönyvfelelős feladatkörével, 

akkor ezt – rendkívüli eseteket leszámítva – a tanév munkatervében rögzíteni kell. Ha a tankönyvfelelős az 

elkövetkező tanévben nem kívánja ellátni feladatait, akkor ezt legkésőbb a tanévnyitó értekezleten köteles 

bejelenteni. 

 

VIII.6 A tankönyvfelelős feladatai 

Az intézmények november 15-ig kötelesek a kedvezményekkel kapcsolatos tanulói igényeket felmérni. 

A tankönyvfelelős a felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív 

kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív kedvezményen túl. 

Az adatokat írásos formában november 25-ig ismerteti az intézmény vezetőjével. 

Lista kiadása minden tanuló részére az oktatáshoz szükséges tankönyvekről a szerző, a cím, a cikkszám és az 

ár megjelölésével. A tankönyvrendelés végeleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt 

a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-

e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 

megoldani. 

Azok a tanulók, akik ingyenes tankönyvellátásban részesülnek, tájékoztatást kapnak a tankönyvfelelőstől 

arról, hogy mely tankönyvekhez jutnak az iskolai könyvtárból kölcsönzés útján. Azok a szülők, akik nem 

kívánnak élni a kölcsönzés útján kínált tankönyv-használat lehetőségével a tankönyvet meg is vásárolhatják, 

erről írásban nyilatkozhatnak. 

Az ingyenes tankönyvre jogosultakat tájékoztatja arról, hogy az iskolai könyvtárból kölcsönzés útján 

biztosított tankönyvek lehetnek használt állapotúak. 

Az iskolai könyvtár nyilvántartásában lévő tankönyvek kezeléséről az iskolai könyvtár szervezeti és 

működési szabályzatában leírtak az irányadók. 

A hivatalos tanulói tankönyvtámogatáshoz készült (5. melléklet a 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelethez) 

igénylőlapon beszerzi a normatív kedvezmény iránti igényekhez szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat 

illetve megkéri azok bemutatását a szülőktől. 



Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 

 

- 15 - 

A szülői nyilatkozatok, a pedagógusok javaslatai alapján a tankönyvrendelést összesíti március utolsó 

munkanapjáig a tagintézményi tankönyvfelelősök bevonásával az intézményi tankönyvfelelős. A 

tankönyvrendelést alá kell íratni az intézményvezetővel. 

A tankönyvek kiosztása lehetőleg az első tanítási napot megelőző egy hétben, külön beosztás szerint történik. 

Azokat a tankönyveket, amelyeket az iskola könyvtári kölcsönzés útján biztosít, az első iskolai héten juttatja 

el az arra rászorult tanulóknak. 

 

VIII.7 A tankönyvellátással kapcsolatos határidős feladatok 

 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény alapján 

 

Az igazgató döntése szerinti időpontban a tagintézmény 

 

A tankönyvpiaci törvény 7.§ (1)-(2), 8.§ (6)-(7) bek. előírása szerint eljuttatja a szülőkhöz a 

normatív kedvezmények igénybe vételéhez a 16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 5. sz. mellékletében 

meghatározott igénylőlapot, és meghatározza az igénylőlap benyújtásának határidejét úgy, hogy az 

igénylőlap benyújtására a szülőknek legalább 15 napot biztosít.  

 

január 10. 

 

Felmérés és tájékoztatás a 16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 23.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak 

alapján. Az (5) bekezdése alapján tájékoztatás a normatív kedvezményen túli kedvezményekről. 

 

január 20. 

 

A tankönyvpiaci törvény 7.§ (1) bekezdése és a16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 23.§ (8) alapján az 

iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása, a szülők tájékoztatása. 

 

január 25. 

 

Intézményvezető, I. sz . igazgatóhelyettes 

A tankönyvpiaci törvény 7.§ (1) bekezdése és a16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 23.§ (8) alapján az 

iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása, a szülők tájékoztatása. 

 

március 31. 

 

A tankönyvrendelés elkészítésének határideje a tankönyvpiaci törvény 8.§ (1) bekezdése és a 

16/2010. (II.28.) EMMI rendelet 26.§ (1) előírása szerint. 

 A 27.§ (3) által elrendelt tájékoztatás biztosítása, a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

véleményének beszerzése. A szakmai munkaközösség véleményének beszerzése. 

 

június 25-30. beiratkozás 

 

 

IX. Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje 
 

Az iskola helyiségeit, udvarát, berendezési tárgyait, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, az 

állagmegóvást szem előtt tartva kell használni, ügyelve a közösségi tulajdon védelmére, az 

energiatakarékos használatra, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok 
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betartására! Az iskola létesítményeit, helyiségeit csak felnőtt engedélyével és felügyeletével 

szervezett formában használhatják a tanulók.  

A tanítási szünetekben (pl.: nyári szünet, munkaszüneti napok) az iskola helyiségei, udvarai nem 

használhatóak, csak hivatalos ügyek intézésére van lehetőség, kizárólag az ügyeleti napokon 

megadott időben. 

A speciális termek használatának rendje tagintézményenként meghatározva. 

 

X. Védő, - óvó (betartandó) előírások 
 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai 

védőnő biztosítja. Az iskolaorvos a fenntartóval kötött szerződésben foglalt vizsgálatokat végzi el 

az osztályfőnökökkel előre egyeztetett időpontban. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, 

tisztasági szűrővizsgálatát évente, illetve szükség esetén. 

 A tanév első tanítási óráján általános tűz- és balesetvédelmi oktatásban kell részesülnie az 

intézmény minden tanulójának. 

A tanuló kötelessége, hogy ismerje és betartsa a baleset megelőzési, tűzvédelmi előírásokat és 

annak megfelelően cselekedjen. Ennek érdekében: 

 Óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

 Tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat, ügyeljen saját maga és környezete tisztaságára. 

 Pedagógusi felügyelettel működjön közre környezetének rendben-tartásában. 

 Azonnal jelentse a tagintézmény vezetőjének, vagy osztályfőnökének, ha rongálást, 

épületben, eszközökben hibát talál.  

 Ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában. 

 Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 Veszélyes eszközöket - az iskolai közösség biztonsága érdekében - az iskolába behozni 

nem szabad. 

 A tanév elején munka és balesetvédelmi oktatásban részesíti a pedagógusokat, oktatást 

segítő közalkalmazottakat az intézmény munka és balesetvédelmi felelőse.  

 

XI. A házirenddel kapcsolatos szabályok 
 

A házirend módisításának szabályai 

 A házirend felülvizsgálható, módosítható, ha jogszabály ezt előírja, vagy az aláíró felek 

által képviselt közösség tagjainak legalább 25 % -a ezt írásban kéri.    

 Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni az 

iskolai diákönkormányzat, illetve a szülői szervezet egyetértését. 

 Az iskola vezetője a javaslatok figyelembevételével elkészíti a tervezetet, melyet egyeztet 

a nevelőtestülettel, elfogadása után beszerzi a szülői szervezet véleményét és a DÖK 

egyetértését. 

 Az intézmény vezetője a javasolt és a törvényi előírások szerinti véleményekkel együtt a 

házirendet a fenntartó elé terjeszti jóváhagyásra.  

 A módosított házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. 

Tájékoztatás és megismerés: 
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Beiratkozáskor minden tanuló és szülője megismeri a házirendet, amelynek megismerését és 

tudomásul vételét aláírásával igazol.  

A tanulók a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülők a szülői értekezleten kapnak tájékoztatást a 

hatályos házirendről. 

 

A házirend hatálybalépése 

A házirend a Fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. A felülvizsgált 

Házirend hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az előző intézményi házirend. 

 

A házirend felülvizsgálata 

A Házirend felülvizsgálatára sor kerül, jogszabályi előírás alapján, illetve jogszabályváltozás 

esetén, vagy ha módosítását kezdeményezi a diákönkormányzat, az intézmény dolgozóinak és 

tanulóinak nagyobb csoportja, a szülői szervezet. A kezdeményezést és a javasolt módosítást az 

iskola igazgatójához kell beterjeszteni. A Házirend módosítási eljárása megegyezik megalkotásának 

szabályaival. 

 

A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek tanulónak, szülőnek, alkalmazottnak meg 

kell ismernie. 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola igazgatójánál, a tagintézmény vezetőjénél, az 

osztályfőnököknél, a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, a kollégiumi csoportvezetőnél. 

A házirend az intézmény honlapján is megtekinthető. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni 

kell a tanulókat osztályfőnöki órán és a szülőket szülői értekezleten. 

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az 

osztályfőnökökkel meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán, a szülőkkel szülői 

értekezleten. 
 

 

 

Csongrád, 2015. január 15.  

P.H. 

……………………………………… 

Váradi Gáborné sk. 

Igazgató 

 


