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 „Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. 

 

A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek 

teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért valóan fontos. Minden, ami 

az iskolában történik, a gyermek boldogságát: adottságainak kibontakoztatását, a siker 

örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy 

szolgálja.” 

 

A Házirendet a nevelőtestület fogadja el az intézményvezető javaslata alapján. A Szülői 

Munkaközösség és az iskolai Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend 

évente felülvizsgálható a tantestület, illetve a diákönkormányzat kezdeményezésére. A 

házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

A Házirend alapelve, így semmilyen alacsonyabb rendű szabályozás nem állhat ellentétben a 

gyermekek jogairól szóló, 1989-ben kihirdetett nemzetközi egyezménnyel, az alkotmánnyal, 

az köznevelési törvénnyel és más felsőbb szintű szabályozásokkal. 

A Házirend nem vonhatja el, és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben 

biztosított jogait: nem tehet nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb 

megkülönböztetést. 

 

A Házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák – 

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és 

más alkalmazottra egyaránt. 

A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a 

pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (pl. a helyiséghasználat rendjének 

meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra 

vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni 

kell. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek megbeszélni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a 

tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. 

 

A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára, 

biztosítja az egyéni és közös tanulás lehetőségét, felelős részvételt az iskolai élet 

szervezésében, kulturált szabadidős tevékenységben. Minden tanuló, pedagógus és szülő 

számára a tantermekben kifüggesztve megtalálható. 

 

Az Intézmény adatai 

 

 rövidített neve:  Hegyközi Általános Iskola 

 

 székhelye:   Pálháza Vásártér utca 13. sz. 

 

 tagintézményei: Kovácsvágás Fő út 31  

Füzér Kossuth út 11. 

 

 telephelyei:  Hollóháza, Rákóczi út 50. 

Füzérkomlós Ady út 39. 
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Jogok és kötelességek 

 

A tanulók jogai 

 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

 nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön 

jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes 

étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben 

mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő 

költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség 

teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.1
 

 

A tanuló joga különösen, hogy2 

 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,  

 az oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és 

oktassák, 

 személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani 

 védelmet kell biztosítani számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben, a tanuló nem 

vethető alá testi fenyítésnek 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, 

kedvezményes étkezés),  

 napközis ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára, 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

 érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

 vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit és vallásoktatásban 

részesüljön, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken,  

 csak napi 2 "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a 

tanár legalább egy héttel előre jelez,  

 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja,  

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a 

tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti,  

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon,  

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén,  

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök 

stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen,  

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon,  

 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, és az 

iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét,  

 családja anyagi helyzetétől függően kérelmére – indokolt esetben - kedvezményekben, 

szociális támogatásban részesüljön, 

                                                           
1

  2011. évi CXC törvény 46§ (4)  
2  2011. évi CXC törvény 46§ (6)  
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 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, 

tömegsport, sportverseny)  

 kérheti átvételét más iskolába.  

 

Tanulói jogok gyakorlása 

 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben 

előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 

Az iskola Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. 

Az iskola közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) 

keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érintő, de a 

többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat 

véleményét. 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, 

melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

 

Az iskolába beiratkozott tanulók a Köznevelési Törvény 2011. évi CXC törvény 46§ (3), (4), 

(6) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől (tanévnyitó) 

gyakorolhatják. 

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,  

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, kötelessége minden tanítási órán 

felkészülten megjelenni  

 érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében,  

 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 tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza,  

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését,  

 tisztelje társait és az iskola dolgozóit,  

 nincs joga a tanárt és társait zavarni az órán, 

 mulasztásaikat a következő órára pótolni kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által 

megadott időpontig 

 A tájékoztató füzet hivatalos irat, a tanuló köteles az iskolában magánál tartani, azt a 

pedagógusnak kérésére átadni. Rongálása, firkálása, díszítése tilos, az ide történő 

bejegyzéseket másnap aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármilyen írásos üzenetének 

láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori illetve huzamosabb hiánya 

esetén az intézményvezető magához kéri a szülőket és felhívja a figyelmüket 

mulasztásukra. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az 

osztályfőnöknek. Az első elvesztése osztályfőnöki, a következő intézményvezetői 

felelősségre vonást von maga után 

 védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, 

kábítószer fogyasztás stb.,  
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 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg. 

 A tanulók az iskolai ünnepélyeken (évnyitó, évzáró, ballagás és az iskolai 

ünnepségeken) ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek 

meg.  

 Minden iskolán kívüli sport- és kultúregyesületi tagsághoz, szakkörök látogatásához, 

iskolai szervezésű tanfolyamokon való részvételhez az osztályfőnökkel való 

egyeztetés szükséges.  

 Mobilodat az iskolába lépéskor kapcsold ki, és csak a kilépéskor kapcsold vissza. 

Fontos ügyben ügyeletes tanári, vagy osztályfőnöki engedéllyel telefonálhatsz. Egyéb 

mobilozás esetén a telefon elvételre kerül és csak a szülőd kaphatja vissza. 

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy 

értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre 

valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem 

vállal. 

Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

A tanuló nem tarthat magánál pirotechnikai eszközt, fegyvert és fegyvernek minősülő tárgyat. 

Az iskolába beiratkozott tanulóra Köznevelési Törvény 2011. évi CXC törvény 46§ (1) 

pontjában meghatározott kötelességek érvényesek. 

  

. 

AZ ISKOLA MUNKARENDJE3 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanév elején. A 

munkarendben az miniszter által kiadott, az adott tanévre vonatkozó előírásai alapján a 

diákönkormányzat javaslatát is figyelembe véve a tantestület dönt. 

Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai programok 

időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a 

tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek pedig az első szülői értekezleten.  

 

A tanulóközösség hagyományai: 

 

 tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek 

 iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

 részvétel városi koszorúzáson 

 Mikulás, karácsony 

 farsang 

 diák-önkormányzati nap 

 tanulmányi versenyek 

 nemzetiségi találkozók – Barátság nap 
 

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 

 

 

 

 

                                                           
3  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2) b)  
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CSENGETÉSI REND4 

 

Pálháza: 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 855 940 

3. 1000 1045 

4. 1100 1145 

5. 1200 1245 

6. 1300 1345 

7. 1400 1445 

8. 1455 1540 

 

Hollóháza: 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 745 830 

2. 845 930 

3. 945 1030 

4. 1045 1130 

5. 1140 1225 

6. 1300 1345 

7. 1355 1440 

8. 1450 1535 

 

Kovácsvágás: 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 900 945 

3. 1000 1045 

4. 1055 1140 

5. 1200 1245 

6. 1300 1345 

7. 1400 1445 

8. 1500 1545 

 

Füzér: 

  

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 800 845 

2. 905 950 

3. 1000 1045 

4. 1055 1140 

5. 1150 1235 

6. 1300 1345 

7. 1400 1445 

8. 1455 1540 

 

 

 

 

                                                           
4  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2) a)  
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Füzérkomlós: 

 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 745 830 

2. 845 930 

3. 945 1030 

4. 1045 1130 

5. 1140 1225 

6. 1300 1345 

7. 1355 1440 

8. 1450 1535 

 

A NAPKÖZIS ÉS AZ EGÉSZNAPOS FOGLALKOZÁSOK RENDJE5, A 

FŐÉTKEZÉSEKRE BIZTOSÍTOTT IDŐ6: 

 

Pálháza: 
A napközis foglalkozás rendje:  13. 00 – 15. 40. 

Egésznapos foglalkozási rendje: 08. 00 – 15. 40. 

Főétkezésre biztosított idő:  11. 45. – 14. 00. 

 

Füzér Tagintézmény 
Egésznapos foglalkozási rendje: 08.00 – 15.40 

Főétkezésre biztosított idő:  12.00. – 13.00. 

 

Kovácsvágás Tagintézmény 
Egésznapos foglalkozási rendje: 08.00 – 15.45. 

Főétkezésre biztosított idő:  12.00. – 13.00. 

 

Füzérkomlós telephely: 

Egésznapos foglalkozási rendje: 07.45 – 15.35. 

Főétkezésre biztosított idő:  11.45 – 14.00. 

 

Hollóházi telephely: 

Egésznapos foglalkozási rendje: 07.45 – 15.35. 

Főétkezésre biztosított idő:  11.45 – 14.00. 

 

Tanítás alatt az iskolát csak engedéllyel és szükség esetén felügyelettel hagyhatják el a 
tanulók. 

 

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 

A tanítás kezdete:  

A tanuló 

 úgy érkezzen az osztályba, hogy becsengetésre készen álljon a tanuláshoz 

 becsöngetéskor a tanteremben vagy a szaktanterem előtt tartózkodjon. 

 Későbbi órakezdéskor csak az óra előtti tízpercben érkezzen az iskolába. 

 

 

 
                                                           
5  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2) c)  
6  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2) a)  
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Elvárások 

a tanítási órákon: 

 Minden óra előtti sorakozón köszönéssel üdvözli a tanár a tanulókat, akik 

köszönéssel üdvözlik tanárjaikat. A gyerekek a sorakózó után a tanárral együtt 

érkeznek az osztályterembe, valamint csak a tanárral távozhatnak az 

osztályteremből. 

 Ha a tanórát más tanteremben kell tölteni, az ott maradt felszerelést, értékeket 

köteles tiszteletben tartani. 

 Az iskolába hozott értékekért, amelyek nem a tanuláshoz szükségesek a tanuló 

a felelős. 

 Az iskolaidőben bekapcsolt mobiltelefont a nevelő elveszi, és az 

intézményvezetői irodában adja le, ahol a szülő átveheti. 

a testnevelés órán: 

 A tornaterem öltözőibe ételt és italt bevinni tilos. 

 A tanulók az óra kezdete előtt 5 perccel érkezzenek az öltözőbe. A testnevelés 

órára várakozó tanulók átöltözés után a számukra kijelölt öltözőben várakoznak 

nyitott ajtók mellett. 

 Balesetvédelmi szempontok miatt tilos az órán a nyaklánc, óra, gyűrű, karkötő, 

nagy lógó fülbevaló viselete valamint a rágógumizás. 

az óraközi szünetekben: 

 Az óraközi szünetekben a tanulók a tanteremben, folyosókon, az udvaron 

tartózkodhatnak. Mások testi épségét rohangálással nem veszélyeztethetik. 

 Szellőztetni, ablakot nyitni csak tanórán, tanár jelenlétében lehet. 

a tanítás után: 

 A menzások csak az utolsó tanítási órájuk után ebédelhetnek. 

 Az utolsó tanítási óra után, ha a tanulóknak délutáni iskolai foglalkozása van, a 

szabadidős foglakozásra kijelölt teremben, vagy a könyvtárban 

tartózkodhatnak. Érkezés legkorábban a foglalkozás kezdete előtt 15 perccel. 

 

A hetesek kötelességei 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, 

szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Felírják a táblára a dátumot, és az óraszámot. 

 Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezető-helyettesnek a tanár 

hiányát. 

 Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

 Távozáskor leoltják a világítást. 

 Az utolsó óra után bezárják az ablakot. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 A tanuló nem viheti a naplót! 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 
Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet 

helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. 

A sorsolás lebonyolításának részletes szabályait7 a következők: 

 A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni! 

                                                           
7 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (6) 
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 A sorsolás lebonyolítását az intézményvezető-helyettes, illetve tagintézmény – 

vezetők irányítják. 

 A tanulók nevét külön - külön lezárt borítékba kell elhelyezni. 

 A lezárt borítékokat egy üres urnában helyezik el, ahol jól összekeverik. 

 Ezután egyesével kerülnek húzásra a borítékok és egyben a nevek, amit egytől 

számozva külön lapon rögzítenek. 

 A határ meghúzása az utolsó felvehető tanulónál történik. 

 A felvett tanulók kiértesítésre kerülnek, míg a fel nem vett tanulók elutasításra, 

azzal a kitétellel, hogy visszalépő tanuló (ill. szülő) esetén előrébb kerülnek a 

sorrendben. 

 
VÉDŐ ÓVÓ INTÉZKEDÉSEK, TEENDŐK BALESETEK ESETÉN8 

 

A tanulók kötelesek saját és mások testi épségének védelmében a következő szabályokat 

betartani: 

 A tanulók csak a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak. 

 Tilos télen a hó leesése után hógolyózni! 

 Az emeletről táskát, kabátot, egyéb tárgyat ledobni tilos! 

  Az emeleti ablakon kihajolni vagy oda kiülni szigorúan tilos! 

 A tanulók az iskola területére szúró, vágó eszközt és mások testi épségét veszélyeztető 

tárgyat nem hozhatnak! (A szakórákon szükséges eszközökön kívül) 

 Tanítási szünetekben a teniszlabda és a foci használata tilos! 

 Az udvaron található fákra felmászni életveszélyes és tilos! 

Balesetvédelmi oktatás 
 

Az első tanítási napon az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart, 

amelynek során – koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten – felhívja a figyelmüket a 

veszélyforrások kiküszöbölésére . 

Témák: 

- helyes közlekedés az utcán 

- iskola házirend 

- baleseti veszélyforrások az iskolában 

- teendők tűz észlelése, tűzriasztás esetén  

- védekezés a balesetek ellen 

- mi a teendő baleset esetén. 

A baleseti oktatás időpontját a naplóban rögzíteni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok 

aláírásukkal igazolják. 

A tanulók testi épségének védelmére vonatkozó előírások, veszélyforrások 

 

Udvari veszélyforrások: 

 

 Az iskolát óraközi szünetekben elhagyni tilos és veszélyes! 

 az udvaron és a pályán tilos kerékpározni! 

 A tanórák előtt és óraközi szünetekben labdázni csak a focipályán illetve az azt 

körülvevő füves részen szabad! 

 A kosárlabda palánkra felmászni balesetveszélyes! 

 

Tantermek, folyosók veszélyforrásai: 

 

                                                           
8 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 129. § (5) 
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 A folyosókon rohanni, csúszkálni balesetveszélyes! 

 Az ablakokba felülni, kihajolni tilos! 

 A technika műhelyben, tornateremben, számítógépteremben tanári felügyelet nélkül 

tanulók nem tartózkodhatnak! 

 Konnektorokhoz hozzányúlni tilos! 

 Meghibásodott elektromos készülékhez hozzányúlni tilos (arról az ügyeletes tanárt 

értesíteni kell)! 

 Kitört ablakhoz nyúlni tilos! 

 Ablaktörést azonnal jelenteni kell az ügyeletes tanárnak, vagy az osztályfőnöknek! 

 Folyosóra vagy a tantermek padlójára kifolyt folyadékot haladéktalanul fel kell 

törölni! 

 

A balesetek megelőzése érdekében elvárható magatartásformák: 

 

 Saját és tanulótársa testi épségére mindenki köteles ügyelni! 

 A durvaság, verekedés megengedhetetlen viselkedési forma. 

 Kést, szúróeszközt, törékeny tárgyat (üveges üdítőt) tilos iskolába hozni! 

 Körzőt rendeltetésszerűen (csak szakórán) szabad használni! 

 Gyufát, tüzet előidéző eszközöket tilos az intézményekbe behozni! 

 

 

Tantárgyakkal kapcsolatos balesetek 

 

A testnevelés, technika, informatika, fizika és kémia órákon a tanév elején a 

tantárggyal kapcsolatos baleseti veszélyekről tájékoztatni kell a tanulókat. Ennek időpontját a 

naplóban rögzíteni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat 

belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév 

elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell 

ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett 

használhatják. 

Tanítási szünetekre balesetvédelmi oktatás 
 

A téli, tavaszi és nyári szünetek előtti héten megismételjük az oktatást az évszak adta 

veszélyforrások előtérbe helyezésével. 

 

Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani  

 

Tanulmányi kirándulások előtt az osztályfőnöknek balesetvédelmi oktatást kell tartani. Ezt a 

naplóban is rögzíteni kell. Minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények 

között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A 

tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni.  
 

A tanulóbalesetek bejelentése: 
Tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt 

balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a 

kormányhivatalnak történő megküldését az intézményvezető által megbízott munkavédelmi 

felelős végzi.  
 

ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEN ELVÁRT TANULÓI VISELKEDÉS9 

 

                                                           
9 20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2)g) 
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 A közösségi életben meg kell tartani kulturált viselkedés szabályait.  

 Előre köszönjetek nemcsak a titeket tanító, hanem az iskola valamennyi 

tanárának, és az iskola valamennyi dolgozójának. Az illemszabály szerint az 

fiatalabb köszön előre az idősebbnek, illetve aki bemegy az köszön előre, 

viszont kezet az idősebb nyújt. Nemcsak az iskolában, hanem az utcán is 

elvárjuk a hangos köszönést. 

 A véleményt megfelelő hangnemben kell elmondani 

 Kötelesség a kulturált viselkedés. 

 Színházban és más kulturális programokon alkalomhoz illő öltözetben 

jelenünk meg, és kulturáltan viselkedünk.  

 Az osztálykirándulásokon úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent sem 

magunkra, sem társainkra, sem kísérőinkre  

 Közlekedési eszközön, akár szervezetten, akár egyedül utazol, tartsd be a 

közlekedési szabályokat (kapaszkodunk), az udvariassági szabályokat (átadjuk 

a helyünket, levesszük a hátiszákot,) Ne hangoskodj! 

 Az iskolán kívül is az iskolai magatartási normák szerinti viselkedést várjuk el.  

 Tilos a dohányzás, a szeszes ital és a kábító hatású szerek fogyasztása. A 

tettenérés következménye: a tanuló szüleit az iskola intézményvezetője értesíti. 

 
A TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK ÉS MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA10 

 

A tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg 

a 250 órát.11  Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen meghaladja: 

a kétszázötven tanítási órát,  

alapfokú művészeti iskolában a tanítási órák egyharmadát,  

egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja,  

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a 

tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozóvizsgát tegyen.12 

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a 

házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben 

ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan 

órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.13 

 

A nevelőtestület az előző bekezdésben foglaltak alapján az osztályozóvizsga letételét 

akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz 

tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a 

tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 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.14 

                                                           
10  2011. évi CXC törvény 5§ (1) a) 
11  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 51§ (7) 
12  2011. évi CXC törvény 51§ (7) a) 
13  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 51§ (10)  
14  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 51§ (8)  
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Ha a gyermek egy tanítási évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a 

tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola 

intézményvezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, 

valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben foglaltakkal összhangban, tanköteles tanuló esetén a kormányhivatalt és a 

gyermekjóléti szolgálatot értesíti.15 

 

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, 

az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot.  

Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az 

iskola intézményvezetője haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.16 

 

A mulasztások igazolása 

Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.  

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

Előre nem látható hiányozás esetén: 

 A tanuló szülője/gondviselője a hiányzás első napján lehetőleg értesítse az 

osztályfőnököt a tanuló mulasztásának okáról. 

 A tanuló az iskolába jöveteltől számított legfeljebb három napon belül vagy a 

legközelebbi osztályfőnöki órán köteles benyújtani együttesen a szülői és az 

orvosi igazolást! Ellenkező esetben a mulasztás igazolatlan. 

 Évenként összesen legfeljebb 3 nap igazolását orvosi igazolás nélkül is a szülő 

írásbeli kérelmére indokolt esetben igazolhatja az osztályfőnök. 

 a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem 

tudott kötelezettségének eleget tenni. 
 

Előre látható hiányzás esetén: 

 A szülő rendkívüli esetben előzetesen kérheti a tanuló távolmaradásának 

engedélyezését, ezt három napig az osztályfőnök, azon túl az osztályfőnök 

javaslatára az intézményvezető engedélyezheti. 

 A versenyen és vizsgán való részvétel miatti hiányzás 

 A tanuló jogviszony szüneteltetését kérheti a tanuló olyan különleges esetben, 

ha tartós akadályoztatása miatt (hosszas betegség, szülők tartós kiküldetése, 

stb.) nem tehet eleget a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségeinek. A 

tanulói jogviszony szüneteltetéséről és annak feltételeiről a benyújtott írásbeli 

szülői kérelem alapján az intézményvezető dönt. 
 

A TANTÁRGYVÁLASZTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK17 

 

Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az intézményvezető 

minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A 

tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét. 

A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja 

oktatni.  

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét. Ha az iskolában nemzeti-etnikai kisebbségi iskolai nevelés és 

oktatás folyik, ki kell kérni az érintett helyi kisebbségi önkormányzat véleményét is. 

                                                           
15  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 51§ (4)  
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17  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2) d)  
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A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy megválasztásával kapcsolatos döntését. 

A tanuló az intézményvezető engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e 

jogáról írásban tájékoztatni kell. 

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 

attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, gyermekével 

közösen gyakorolhatja. A tantárgyválasztás egy tanítási évre szól. 

 

FELVÉTEL AZ EGÉSZNAPOS OKTATÁSBA, A NAPKÖZIBE ÉS A MENZAI 

ELLÁTÁSRA 

 

EGÉSZNAPOS OKTATÁS 

Intézményünkben az 1-4 évfolyamokon egésznapos osztályok működnek jelenleg. 

Felmenő rendszerben bevezetjük az egésznapos oktatást. 

 

NAPKÖZI 

A ötödik-nyolcadik évfolyamon napközis ellátást biztosítunk a tanulók részére. 

 A napközis ellátás igénylését a szülőknek szeptember első hetében írásban kell 

jelentkezni 

A napközis ellátás lemondása a szülő írásbeli kérelmére történik, melyet az 

iskola intézményvezetőjének, a tagintézmény-vezetőknek, illetve az 

intézményegység – vezetőnek kell benyújtani. 

 A gyermek nem megfelelő közösségi viselkedése esetén javaslat tehető a tanuló 

ellátásból történő kizárására. 

Javaslattevők: 

 munkaközösség - vezető  

 osztályfőnök  

 ifjúságvédelmi felelős  

 napközis nevelő 

 

Menzai étkezés 

Az étkeztetés igénybevétele az ellátást igénylő kérelmére történik. A kérelmet írásban 

az étkezést biztosító Önkormányzati intézmény vezetőjének kell benyújtani szeptember első 

hetében. A kérelem egy tanévre szól. A menzai étkezés lemondása a szülő írásbeli kérelmére 

történik, melyet az étkezést biztosító helyi Önkormányzatnál kell benyújtani. 

Az étkeztetés igénybevétele, lemondása az ellátást igénylő gyermek szülőjének 

kérelmére történik. A kérelem egy tanévre szól.  

 

TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ FIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK18 

A mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a fenntartó 

javaslatára a rászorultság elve alapján. 

Az étkezési térítési díj befizetése minden hó 10-ig csekken történik. 

A hollóházi tagintézményben minden hó 10-én történik a befizetés készpénzes 

formában. 

A Gyermekvédelmi törvény 148.§ hatálya alá tartozó igénylőket normatív 

kedvezmény illeti meg, melynek mértéke a térítési díj 50- 100%-a. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulóknál a kedvezményt 

évente felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a tanuló az étkezési díjat határidőre nem fizeti be, másnaptól nem 

étkezhet a következő hónapig. 

A túlfizetések rendezése a következő havi díjfizetésnél történik. 

Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat 

igényt. 
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Az étkezésről végleges lemondást a szülő kérhet írásban. Az étkezés a bejelentéstől 

számított második naptól szüneteltethető. 

 

A tandíj fizetésére minden évben két alkalommal kerül sor. Első félévben október 30-

ig, második félévben április 30-ig kell a megállapított tandíj aktuális félévére eső részt 

befizetni. 

 

A térítési díjra, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések a művészeti 

intézményegység vonatkozásában: 

 
1. A fenntartó írásos intézkedésben (rendeletben) határozza meg azokat a szabályokat, 

amelyek alapján az intézményvezető dönt a térítési díj, és a tandíj összegéről. A térítési díjat a 

tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell. 

 

a) Térítési díj ellenében vehető igénybe: 

- Heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének 

elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, az 

intézmény létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata a fenti 

szolgáltatások körében. 

b) Tandíjért igénybe vehető szolgáltatás: 

 A heti hat órát meghaladó tanórai foglakozás, illetve a tanuló heti foglalkozásai 

összes időtartamának 300 percet meghaladó része, a huszonkettedik életév 

elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás. 

 

1.1. A térítési díj megállapításakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

- a díjtétel megállapítása fél évre érvényes a félévi, illetve az év végi tantárgyi 

eredménye alapján, 

- hangszer kölcsönzési díjat azokért a hangszerekért fizet a tanuló, amelyeket a 

tanuló (szülő) írásbeli megállapodás alapján saját otthoni használatába vesz. 

 

1.2. Térítési díj- és tandíjmérséklés, illetve a mentesség kérelemre, elbírálás alapján adható 

egy félévre. A kérelmekhez a főtárgy tanára javaslatot tesz.  

Az intézményben a kérelmeket és a díjakat a tanulóktól az iskolatitkár gyűjti be és 

tartja nyilván. 

 

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK19 
  
Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

 

Napközi  

 

A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, ha a szülők igénylik az iskolában 

tanítási napokon a délutáni időszakban napközi működik.  

 

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

  

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, 

valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli 

tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

                                                           
19  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (2) c)  
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Iskolai sportkör 

  

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

sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók 

mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai 

és iskolán kívüli sportversenyekre.  
  

Szakkörök 

  

A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör vagy hobbi alapján is. A szakkörök 

indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév 

elején az iskola vezetősége dönt.  

 

Szervezett utazással járó programokkal kapcsolatos előírások, szabályok 

Az utazás megkezdése előtt szükséges a tanulók, a szülők megfelelő tájékoztatása és a 

következő dokumentumok elkészítése: 

 az utazás helyszínei,  

 részletes programja,  

 a pontos és teljes körű utaslista, amelyen szerepeljenek:   

 kísérő pedagógusok neve, elérhetősége (telefonszámok), 

 az utazásban résztvevők neve, (esetleg telefonszámok), 

 a törvényes képviselők elérhetőségei (cím, telefonszámok). 

Kirándulások 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük. 
  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik 

a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos 

látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon, ha az tanítási időn kívül esik és 

költségekkel jár- önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 
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Szabadidős foglalkozások 

A szabadidő hasznos és kulturális eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és 

múzeumlátogatások, klubdélutánok, úszás, táncos rendezvények). A tanulók részvétele a 

szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS ELOSZTÁSÁNAK 

ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRO TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, 

ELOSZTÁS RENDJE20 

 A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az 

iskola jogosult, az iskola intézményvezetője, tagintézmény-vezető, intézményvezető-

helyettes - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése 

után dönt. 

 A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló:  

 

- akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

- akit az egyik szülő egyedül nevel, 

- akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb 

munkabér 50 %-át. 

 A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és 

mértékéről évente a tantestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek 

figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott 

elveket kell figyelembe venni. 

 Az ingyenes tankönyv támogatásban részesülő diákok a tankönyvet a tanév elején veszik át 

az iskolai  könyvtárból az át vett tankönyvekkel kapcsolatos szabályokat a iskolai 

Tankönyvtári szabályzat tartalmazza. 

 

 A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYON 

JOGÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK21 

A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai 

vagyoni jogára az iskola nem tart igény. A tanulók ezeket az alkotásokat hazaviszik. 

Amennyiben az iskola folyosói dekorációjához felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony 

megszűnése után kérelemre a tanuló részére visszaadja. 

 

A HELYISÉGEK ÉS AZ ISKOLÁHOZ TARTOZÓ TERÜLETEK 

HASZNÁLATÁNAK RENDJE22
 

  

 Az iskola nevelő-oktató munkáját, pedagógiai programjának megvalósítását egy nagy 

iskolatömbben elhelyezett tantermekben, helyiségekben végzi. A testnevelés oktatása és a 

sportolási lehetőségek megvalósítása tornateremben történik. 

 Az intézményvezető, a tagintézmény- vezetők és az intézményvezető-helyettes 

gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, a hozzá csatlakozó más létesítmények, azoknak 

felszerelései, a nevelési-oktatási feladatoknak megfelelően használtak és kihasználtak 

legyenek. 

 A tantermekben a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak (kivéve a 

felelősök). A tantermek rendjéért és tisztaságáért a hetes a felelős. A tantermekbe csak 

váltócipővel lehet belépni. A szaktantermek eszközeit (fizika, kémia, technika 
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18 

számítástechnika, tornaszerek) a tanuló csak a pedagógus felügyelete mellett és annak 

irányításával használhatják. 

 A foglalkozás rendjétől eltérő rendezvények megtartásához előzetes intézményvezetői 

engedély szükséges, a tantermek és helyiségek használata a rendezvényben érintett 

pedagógus (osztályfőnök, szaktanár, tanító, diákönkormányzat vezető) engedélyével, 

felelősségvállalásával történhet. 

 Az iskola területén idegen személyek csak az intézményvezető tudtával, illetve 

engedélyével tartózkodhatnak. A nevelő-oktató munkát, a tanítási órákat illetéktelenek 

nem zavarhatják, az érintett nevelő, az intézményvezető engedélyével, beleegyezésével és 

felelősségvállalásával látogathatják. 

 A tanulók az iskola épületéért, felszereléséért, szakmai eszközeiért kártérítési 

felelősséggel tartoznak. A gondatlansággal okozott kár értékét ötven százalékig a 

szándékosan elkövetettét pedig száz százalékig köteles megtéríteni. Testnevelés, technika, 

számítástechnika órákon- a nem tanuló hibájából keletkező kárért – nincs kártérítési 

felelőssége a tanulónak. Ezen problémák megelőzéséért az érintett szaktanár felelős. A 

károkozásról – mértékétől függően – vizsgálatot kell folytatni, melyről a tanulót és szüleit 

haladéktalanul tájékoztatni kell. Amennyiben szükséges a szülőt a kár megtérítésére 

írásban kell felszólítani. /Ezért a tanuló osztályfőnöke és az ügyben érintett ügyeletes 

nevelő a felelős/ 

 

Szaktantermek: 
Nyelvi labor, kémia-, fizika, rajz, technika, számítástechnika: 

A szaktantermeket pedagógus felügyelete mellett, az osztálytermekkel egyezően lehet 

használni, ügyelve a balesetvédelmi előírások betartására. 

 

Tornaterem, öltöző: 
Csak a foglalkozást vezető nevelő engedélyével és annak felügyeletével lehet 

tartózkodni és azt rendeltetésszerűen használni. 

A foglalkozásokon tiszta és kifejezetten erre a célra szolgáló sportöltözékben kell részt 

venni. 

A felmentett tanulóknak is kötelező a váltócipő. 

Felmentést csak igen indokolt esetben, írásos szülői, illetve orvosi kérésre adunk. 

A teremben lévő eszközöket csak a nevelő utasítására lehet használni. 

A tornateremben étkezni tilos. 

Délutáni foglalkozások ideje alatt a szülők (kísérők) nem tartózkodhatnak a teremben. 

Az öltözőket a tanítási órák előtti szünetben illetve délutáni foglalkozások megkezdése 

előtt 10 perccel lehet igénybe venni. 

A tornateremben tanári felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

A tornaterem szertárában tanuló nem tartózkodhat. 

 

Folyosók, aula: 

A folyosók rendjéért az ott ügyelő nevelő a felelős. 

A folyosókon lévő zárható öltözőszekrények rendbetartásáról a tanulók gondoskodnak. 

A tanulók az év során a folyosó állagát megóvják, rendeltetésszerűen használják 

A tanulóknak tilos a folyosó teljes felszerelését beszennyezni, rongálni, ablakain kidobálni, 

illetve kihajolni, a lépcsőkorláton lecsúszkálni, rohangálni. 

 

WC-k: 

A tanulók kötelesek a WC-ket rendeltetésszerűen, kulturáltan használni. 

A tanulók kötelesek a rongálásból eredő károkat személyesen, vagy a szülő által 

helyreállítni vagy megtéríteni. 

A tanulók a WC-ben csak addig tartózkodhatnak, míg szükségleteiket végzik. 

 

Ebédlő, büfé: 
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Étkezés idején az ebédlőben csak a befizetett étkezők és az iskola tanulói 

tartózkodhatnak. 

Az étkezési rendet mindenki lehetőség szerint tartsa be. 

A tanulók az ebédlő előtt sorakozva fegyelmezetten várják, hogy sorra kerüljenek. 

A gyerekek kulturáltan, csendben étkezzenek. A táskákat a folyosón helyezzék el. 

 

Napközis termek: 

A tanuló köteles rendben tartani a tantermet. 

Rongálásért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. A napközis csoport felszerelésére és 

játékaira vigyázni köteles és anyagilag felelősséggel tartozik értük. 

A napközis termek használatára az osztálytermekre érvényes szabályok vonatkoznak. 

 

Udvar: 

Az udvaron szünetekben az ügyeletes nevelő felügyeletével lehet tartózkodni. 

Növényzetre és minden berendezési tárgyra vigyázni kell. 

Dobálni tilos! 

A környezet tisztaságára mindenkinek ügyelni kell. 

 

Könyvtár: 

Az iskolai könyvtárban csak a könyvtáros tanár, osztályfoglalkozás esetén az érintett 

pedagógussal tartózkodhatnak. Rongálásért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. A 

könyvtár felszerelésére és könyveire vigyázni köteles és anyagilag felelősséggel tartozik 

értük. Könyvtári SZMSZ a használati rendet külön szabályozza 

 

Sportpálya: 

A sportpályát tanítási idő alatt elsősorban a testnevelés órán résztvevők vehetik 

igénybe. 

Délután a napközis tanulók és a délutáni sportfoglalkozásokon tartózkodók vehetik 

igénybe. 

Felügyeletről az órát tartó nevelőnek illetve a napközis csoportok vezetőjének kell 

gondoskodni. 

Délután és az esti órákban (foglalkozáson kívül) a sportpályát csak az iskola 

intézményvezetőnek, tagintézmény - vezető külön engedélyével a célnak megfelelően lehet 

használni saját felelősségre. 

 

Tantermekben, tornateremben, ebédlőben és az udvaron a tanulók csak tanári 

felügyelet mellett tartózkodhatnak. 

 

A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK ÉS RENDSZERES 

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE, FORMÁJA23 

Iskolánk tanulóinak joga van az iskolát és a tanulóközösséget érintő ügyekben 

véleményt nyilvánítani az osztályfőnöki órákon, ill. a diákönkormányzat keretén belül. Az 

osztályképviselők és a diákönkormányzat vezetősége tartják a kapcsolatot az iskolavezetéssel, 

valamint a diákönkormányzat munkáját segítő tanárral. 

Évente egy diákparlament kerül megrendezésre, ahol bárki részt vehet, és kérdéseket 

tehet fel az iskola vezetőségének.  

A kapcsolattartás módjai: 

 diáktanács 

 rendezvények 

 osztályfőnöki órák 

 diák önkormányzati gyűlés 
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 faliújság 

 intézményi honlap 

A diákönkormányzat szabályzata rögzíti a döntési, a véleményezési, az egyetértési jog 

gyakorlásának területeit. 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az 

iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát. 

 

A TANULÓI JUTALMAZÁSOK ELVEI ÉS FORMÁJA24 

 

Az intézményben tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 osztályfőnöki - 

 napközis nevelői - 

 intézményvezetői  

 tagintézmény-vezetői - 

 szaktanári - 

 tantestületi dicséret, 

 jutalomkönyv.  

 

Dicséretek: 
 

- Szaktanári dicséret: a különböző tantárgyakhoz kapcsolódó, a helyi tanterv 

követelményeit és tartalmát meghaladó plusz munkáért, fejlődő tendenciát, a 

képességekkel arányosan nagyobb eredményességet mutatóteljesítményért, (felelősi 

megbízatás, gyűjtő munka, kiselőadás, órai aktivitás, az órai munka hatékonyságának 

elősegítése) kaphatják a tanulók iskolai szintű versenyeken való részvételéért, eredményes 

szereplésért. 

- Osztályfőnöki dicséret: a tantárgyakhoz nem kapcsolódó, vállalt vagy eredményes 

megvalósításában való részvételért (egészséges életmód fejlesztése, kulturált szabadidő 

eltöltés szervezése, a pályaválasztás segítésére irányuló programok esetében) Az osztály, 

tanulócsoport közösségi fejlesztésében vállalt tevékenységekért (felelősi, szervező, 

ügyeletesi, hetesi és egyéb vállalásokért) Iskolai, városi szintű műsorokban való 

szereplésért kulturális rendezvényeken való feladatvállalásért. 

- Napközis nevelői dicséret: kritériumai megegyeznek az osztályfőnöki dicséretnél 

felsoroltakkal, a napközis közösségekre vonatkoztatva. 

 

Megjelenési formája: a tájékoztató füzetben, a napközis naplóban. 

 

- Intézményvezetői, Tagintézmény - vezetői dicséret: kapják az iskola oktatási és nevelési 

programjában kimagasló fejlődést, teljesítményt, eredményeket mutató és elérő tanulók. 

Megyei, országos pályázatokon, versenyeken való kiemelkedő és jó szereplésért. Olyan 

városi rendezvényeken való 1-3. helyezésért, melynek nincs felmenő rendszere. Az iskola 

hagyományait, értékét, hírnevét erősítő tevékenységekben kiemelkedően teljesítő tanulók. 

Javaslatot tevők: tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök, napközis nevelők, 

diákönkormányzat vezetők, intézményvezető, tagintézmény - vezetők. 

 

Megjelenése: osztálynaplóban, tájékoztató füzetben, diákújságban. 

 

- Jutalomkönyv: (egyéb értékesebb tárgyjutalom) a tanév során nyújtott kimagasló 

tanulmányi munkáért, szermélyes példamutatásért, magaviseletért, egyéni teljesítmény 

fejlődésért. Iskolai versenyeken (évfolyam legjobbjai, tanulmányi versenyek, 

                                                           
24  20/2012. (VIII. 31) EMMI rendelet 5§ (1) e)  



21 

egészségnevelési, sport, kulturális vetélkedők (mulasztott kiemelkedő szerepléséért. (első 

helyezésért) 

 

Megjelenési forma: a jutalom könyvbe kézírással feljegyzett dicsérő szöveg. 

 

Jegyzi: szaktanár, tanító, osztályfőnök, diákönkormányzat vezető, intézményvezető, 

tagintézmény-vezető, intézményvezető-helyettes 

 

- Oklevél: a tanév során, egyes tanévközi versenyeken nyújtott teljesítményért. 

(teljesítmény, teljesítmény tartalmak az oklevél szövegének meghatározásaiban 

tükröződnek. Példamutató magatartásért, példás szorgalomért, (nem függvénye a jó és 

jelen osztályzatoknak, az egyéni fejlődést jutalmazzuk vele. (vállalt feladatait – konkrét 

eredménnyel és megfogalmazással az oklevélen – egész tanévben jól teljesítette. 

 

Megjelenési forma: saját iskolai és országos oklevelekben. 

 

Javaslattevő: minden nevelő 

 

Egyénileg elérhető címek: 
 

- az iskola legjobb tanulója 

- az iskola legjobb sportolója 

- az évfolyam legjobb matematikusa, nyelvésze stb. 

- „Akikre büszkék vagyunk” cím 

- „Aranytarisznya díjas” tanuló 

 

Ezekről a címekről osztályfőnöki, tanítói, szaktanári javaslatra – az egyéni teljesítmények 

igazolásával – javaslatra az érintett munkaközösség, tagozat, tantestület nevelői döntenek. 

 

Megjelenési formája: oklevélen, osztálynaplóban. 

 

- Tantestületi dicséret: a tanév során nyújtott példamutató tanulmányi eredményért, 

kiemelkedő verseny teljesítményekért, vagy bármely területen az életkornak megfelelő 

kimagasló teljesítményért adható. 

Megjelenési formája: év végi bizonyítvány 

Javaslattevő: bármely nevelő 

 

A jutalmazásokat nyilvánosságra kell hozni (iskolagyűlés, szülői értekezletek, tantestületi 

értekezletek, iskolai ünnepségek, tömegkommunikációs eszközök) 

 

A FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK ELVEI ÉS FORMÁJA25 

 

A házirendbe foglaltak megsértése fegyelmező ill. fegyelmi intézkedést von maga után. A 

fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések a következők:  

 

Figyelmeztetések 

 

Szóbeli osztályfőnöki és napközis csoportvezetői figyelmeztetés: 

Kisebb vétség esetén adjuk, továbbá akkor, ha a fegyelmi naplóban egy hónap alatt 

sok (ötnél több) elmarasztaló bejegyzés van, s ez még csak először fordul elő. A tanulót 
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szóban figyelmeztetjük, hogy javítson a magatartásán. E figyelmeztetés dátumát a fegyelmi 

napló megfelelő rovatába bejegyezzük. 

 

Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

Akkor adjuk, ha a szóbeli figyelmeztetés hatástalan volt, a tanuló újabb vétséget 

követett el, rendszeresen nem tartja be az iskola házirendjét. Ha a fegyelmi naplóban újra sok 

elmarasztaló bejegyzés kerül be, akkor is írásban figyelmeztetjük a tanulót. Erről a tájékoztató 

füzeten keresztül értesítjük a szülőt, röviden indokoljuk, miért kapta a figyelmeztetést 

gyermeke. A beírást a szülővel alá kell íratni. A figyelmeztetés dátummal együtt kerüljön be 

az osztálynaplóba. 

 

Szóbeli szaktanári nevelői figyelmeztetés 

Ha a tanuló valamelyik tanítási órán nem végzi el feladatait, felszerelése gyakran 

hiányos, házi feladatát többször nem készíti el, vagy fegyelmezetlenkedéseivel zavarja a 

munkát, a szaktanár szóban figyelmezteti, s a dátumot a fegyelmi napló megfelelő rovatában 

rögzíti. 

 

Írásbeli szaktanári nevelői figyelmeztetés 

Ha az előbb felsoroltak szóbeli figyelmeztetés ellenére folytatódnak, vagy a tanuló 

dolgozata írásakor "puskázik", akkor az ellenőrzőben figyelmeztetjük írásban. Az előzőekben 

felsorolt figyelmeztetések egy félévben többször is adhatóak.  

 

Intézményvezetői figyelmeztetés 

Akkor adjuk, ha a tanuló viselkedése az osztályfőnök intézkedéseinek hatására nem 

változott, újabb vétségeket követ el. 

 

Intések 

 

Írásbeli osztályfőnöki, nevelői, szaktanári intés 

Súlyosabb vétségekért jár. Akkor is adhatjuk, ha az előző intézkedések nem hozták 

meg a kívánt eredményt, a tanuló nem javít magatartásán. A tájékoztató füzetben az intőt 

indokoljuk, és a naplóba is bevezetjük. Intő után a tanuló magatartása hármasnál jobb nem 

lehet. 

 

Szóbeli intézményvezetői intés 

Ha a tanuló viselkedése az eddig felsorolt intézkedések hatására nem javul, akkor az 

intézményvezető behívatja a szülőt gyermekével együtt, és az osztályfőnök jelenlétében 

szóban figyelmezteti, elbeszélget velük. 

 

Írásbeli intézményvezetői intés 

Ha a tanuló magatartásával az iskola érdekeit sérti, az iskolán kívüli magatartására 

vonatkozó szabályokat súlyosan megszegi (lopás, cigarettázás, "bandázás", stb.), szégyent hoz 

az iskolánkra, intézményvezetői intést kap. 

Intésnél a fokozatokat be kell tartani. 

 

Megrovások 

 

Írásbeli osztályfőnöki, nevelői, szaktanári megrovás 

A legsúlyosabb vétségekért jár. Adható, ha az előző intézkedések nem bizonyultak 

hatásosnak. A tájékoztató füzetbe és a naplóba is be kell írni.  

 

Írásbeli intézményvezetői megrovás 
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Ha a tanuló már az intézményvezetői intésben részesült, és ennek ellenére megint 

elköveti az előző vétségeket, akkor adható. Súlyos esetekben (rendőrségi ügy, erkölcsi 

károkozás, iskola hírnevének rontása, stb.) az előzőek kikerülésével, azonnal megkaphatja a 

tanuló ezt a büntetést. 
 

ELEKTRONIKUS NAPLÓ ESETÉN A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ 

HOZZÁFÉRÉS MÓDJA 
 

Az elektronikus napló bevezetésének célja a szülők gyorsabb, pontosabb, teljesebb és 

közvetlenebb tájékoztatása gyermekük tanulmányi előrehaladásáról. Az elektronikus napló 

használata lehetővé teszi, hogy amennyiben Internet-hozzáféréssel rendelkeznek szülők,  

o informálódjanak a tanórák anyagáról, 

o gyermekük órarendjéről, 

o az iskolai eseményekről, 

o gyermekük érdemjegyeiről, 

o a kapott jegyhez kapcsolódó megjegyzéseket olvassanak (a jegyszerzés módja, 

dátuma) 

o nyomon kövessék gyermekük hiányzásait. 

Ezekhez az adatokhoz a gyerekek és a szülők is hozzáférnek az interneten, mindenki az 

egyéni felhasználónevével és jelszavával.  

 

Jelenleg nem rendelkezünk ilyen elérési móddal.  

Bevezetése esetén  

 a tanulók osztályfőnöküktől kapják meg (az ellenőrzőbe beragasztva);  

 szülőnek, gondviselőnek személyesen kell átadni  

- szülői értekezleten,  

- fogadónapon,  

- osztályfőnökkel előre egyeztetett időpontban).  

 telefonon, e-mailben, faxon a felhasználónevet és a jelszót nem lehet átadni.  

 

A TANULMÁNYOK ALATT SZERVEZETT VIZSGÁK: 
 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a 

különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. (A 

továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga). A tanulmányok alatti 

vizsgát vizsgabizottság előtt lehet tenni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga 

nem ismételhető. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 

tennie, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) a 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

d) 20 igazolatlan óránál többet hiányzott és a nevelőtestület engedélyezte az 

osztályozó vizsga letételét 
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e) tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 

Ha a tanuló a tanév végén - a legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 

javítóvizsgát tehet. 

Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 

vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve 

az előírt időpontig nem tette le. 
 

Vizsgabizottság: 

Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az intézményvezető engedélyezheti, 

hogy a tanuló előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 

A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság 

az iskola pedagógusaiból áll. A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottságának elnökét és 

tagjait az intézményvezető bízza meg. 

 
 

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA 
 

A vizsgára jelentkezéskor a tanuló felkeresi szaktanárát vagy a kijelölt szaktanárt, aki 

tájékoztatja a témakörökről. 
 

Vizsgák időpontjai: 

Osztályozó, különbözeti vizsga letételére a december 1-jétől február 15-ig, valamint az 

április 1-jétől június 15-ig, osztályozó, különbözeti és javítóvizsga letételére az 

augusztus15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség. A vizsgára jelentkezés 

időpontjában a vizsgák időpontjáról a vizsgázók tájékoztatást kapnak. 

 
 

Osztályozó vizsgára a jelentkezés végső határideje: 

 

január 5. (I. vizsgaidőszak), 

június 5. (tanév végi vizsgaidőszak), 

augusztus 15 
 

Az osztályozó vizsgára jelentkező tanuló az osztályfőnök közreműködésével adja le 

jelentkezését az intézményvezető - helyettesnek. Az intézményvezető ezután dönt az 

osztályozó vizsga engedélyezéséről. 

 

A javítóvizsgát tevő tanulóknak nem kell külön jelentkezniük a vizsgára. 
 

AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 

KÖVETELMÉNYEI: 
 

Vizsgakövetelmény: a Pedagógiai Program helyi tanterve tartalmazza a különböző 

évfolyamokra és tantárgyakra vonatkozó követelményeket. 

 

Osztályozó- és javítóvizsga értékelése: 

 91–100%  jeles   (5) 

 76–90  %  jó   (4) 

 56–75%  közepes  (3) 

 31–55%  elégséges  (2) 

 30%-ig  elégtelen  (1) 
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Az elégséges osztályzathoz minden vizsgarészből külön-külön legalább 20%-ot el kell érni az 

osztályozó és a javítóvizsgán is. 
 

Az osztályozó vizsga eredményét az írásbeli, a szóbeli és tantárgytól függően a gyakorlati 

vizsga együttes eredménye adja. 

Döntés: a vizsgát követő záróértekezleten. A tanuló a vizsga eredményét a vizsgát követő 

eredményhirdetésen tudja meg. Az eredményhirdetésen a vizsgabizottság tagjai és a tanulók 

vesznek részt. 

Amennyiben az osztályozó vizsga eredménye elégtelen, a vizsgát a tanuló a javító vizsga 

időszakában megismételheti. A javító vizsga ideje: minden év augusztus utolsó hete. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
A Házirend nyilvános, a tanári helyiségekben megtekinthető, és kivonata a 

tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, 

igény szerint módosításra kerül. 

 

 

Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék 

  

    

A Házirendet a nevelőtestület 2018. augusztus 29-én elfogadta. 

  

A Házirend életbelépésének időpontja: 2018. szeptember 03. 

  

 

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

                        intézményvezető 

                                                                                                

 

 

   

2018. szeptember 3-án az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott 

megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési 

jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. 

  

 

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

                                Aláírás 

         DÖK 

 

2018. augusztus 29-én az Szülői Munkaközösség, képviselőivel tartott 

megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési 

jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. 

  

 

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

                                aláírás 

       SZÜLŐI Munkaközösség 

 

 

 

Záradék: 

A házirendet az intézményvezető jóváhagyta. 

        

 

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

                                  aláírás 
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A tornaterem házirendje 

 

 A tornaterem balesetmentes használatával kapcsolatos szabályokat minden tanév elején 

az első testnevelés órán ismertetni kell a tanulókkal! 

 A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak tanulók. 

 A tornateremben váltócipő használata kötelező. Az iskola vezetése engedélyezheti, hogy 

a rendezvények alatt vagy rendkívüli esetben utcai cipőben is be lehessen menni a 

helyiségbe. 

• A tornateremben található eszközöket csak engedéllyel, csak felügyelet mellett és csak 

rendeltetésszerűen használhatják az iskola tanulói. Ha valamelyik szer meghibásodik, 

megrongálódik, elhasználódik, akkor a testnevelőknek gondoskodniuk kell a közvetlen 

balesetveszély elhárításáról, és kötelességük az iskola vezetésének azt jelezni. 

• A tornateremből csak a testnevelők beleegyezésével vagy az iskola vezetőségének 

utasítására/engedélyével lehet szereket kivinni. Ez alól kivételt képeznek azok az 

eszközök és szerek, amelyeket az iskola sportpályáján vagy egyéb kültéri foglalkozáson is 

használhatnak a tanulók a tanórákon. 

• Az iskola és az alapítvány tulajdonát képező szereket és eszközöket csak az iskola 

tanulói használhatják. Egyéb esetben csak az iskola vezetésének hozzájárulásával 

lehetséges, hogy mások igénybe vehessék és használják azokat. Szabadidős 

foglalkozásokhoz, napközis foglalkozásokhoz vagy más szakórákhoz csak külön 

szaktanári/tanítói kérésre és a szaktanár/tanító felelősségére adhatnak ki a testnevelők 

eszközöket. 

• A testnevelőknek és a terem bérlőinek minden esetben törekedniük kell arra, hogy a 

tornatermet tisztán és rendben hagyják el a tanulók/bérlők. A tanórákat, a tömegsport 

és diákköri foglalkozásokat követően a tornatermet és a hozzá tartozó szertárt be kell 

zárni! 

• Ha a testnevelők vagy a bérlők rongálást vagy szándékos károkozást észlelnek, akkor 

arról haladéktalanul értesíteniük kell az iskola vezetőségét. 
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Géptermi rend 
 

 

 A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem 

tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az intézményvezető engedélyezheti. 

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

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

felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért 

a kijelölt személy a felelős. 

  A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

kijelölt személy a felelős. 

 A gépteremben ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

 A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

 A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

 A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő 

beavatkozást csak a gépterem kezelője és szervizek szakemberei végezhetnek. 

 A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

 Az elektromos hálózatba más – nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához 

tartozó – berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

 A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki 

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

szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. 

Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely 

nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 

 Tilos: 

- a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített 

operációs rendszer más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit 

megváltoztatni. 

- Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül 

adatokhoz hozzáférni, valamint módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi 

rendszert feltörni. 

 Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt. 

 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 
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Melléklet 

 

A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 
felszereléséről külön táblázatban, tagintézményenkénti bontásban. 


