
1 
 

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

HÁZIRENDJE 

 

Nyúl  

 

 

 

 

2021 

Felülvizsgált 



2 
 

 

 



3 
 

Bevezető 

1.1.  A Köznevelési törvény 25. § (2), (3), (4) bekezdéseinek előírásai értelmében az iskola életével 

kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 

1.2.  A Házirend előírásai az iskola tanulóira, a tanulók szüleire és az iskola pedagógusaira 

vonatkoznak. 

1.3. A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és működési szabályzatának betartása mindegyik fél 

kötelessége. 

1.4. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete 

alatt áll. 

1.5. A Házirend minden tanév elején minden tanuló és szülő számára ismertetésre kerül az első 

osztályfőnöki órán, illetve az első szülői értekezleten. 

1.6. A Házirend elolvasható az iskola honlapján, az iskola könyvtárában, megtalálható valamennyi 

osztályfőnöknél, illetve az első osztályba beiratkozáskor minden szülőnek átadásra kerül. 
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Elvárások a Pilinszky János Általános Iskola minden tanulójától 

1. A Házirend, illetve más intézményi szabályzatok rendelkezéseit betartja. 

2. Az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek emberei méltóságát tiszteletben 

tartja. Tisztelettudó és előzékeny, udvariasan és kulturáltan viselkedik. A pedagógusokat és 

más felnőtteket a napszaknak megfelelően üdvözöl, vagy a felnőtt által megengedett 

formában köszönti. Törekszik a szép magyar beszédre az iskolában és iskolán kívül 

egyaránt. A megbotránkoztató magatartást kerüli. 

3. Törekszik a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására a társaival. Az agresszív 

viselkedést, a társak fizikai és lelki bántalmazását elítéli és kerüli. 

4.  Igyekszik megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait. Részt vesz az iskolai hagyományok ápolásában, törekszik 

arra, hogy iskolánk névadójának életét, munkásságát megismerje. 

5. Az iskola a tanuló számára munkahely, ezért mindig ennek megfelelő a megjelenése. Az 

iskolában nincs szüksége feltűnő ékszerekre, sminkre, haj- és körömfestésre. A testékszerek 

és a tetoválás is kerülendő a tanulók esetében. 

6. Az iskolai ünnepségeken - beleértve a ballagást is - az iskola hagyományainak megfelelően 

öltözik fel: 

Lányok:  

- egyszerű, nem mintás, rövid vagy hosszú ujjú fehér blúz;  

- fekete nadrág vagy  

- fekete, hagyományos szabású szoknya, amely vagy térd alatt, vagy legfeljebb térd felett 

3 cm-rel végződjön 

- iskolánk emblémájával ellátott kendő 

- alkalomhoz illő, nem tűsarkú cipő 

Fiúk: 

- fehér, hosszú vagy rövid ujjú ing 

- fekete nadrág 

- alkalmi cipő 

- iskolánk emblémájával ellátott nyakkendő 

7. Egészséges életmódot folytat, mely magában foglalja a rendszeres sportolást, testedzést. 

Óvja a természet és a környezet értékeit. 

8. Hozzáállása az iskolai munkához nyitott és érdeklődő, az iskolai kötelezettségeit szem előtt 

tartja. A tanulmányi feladatokat fegyelmezetten elvégzi, az iskolai foglalkozásokon aktív. 

Az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használja, ügyel az iskola 

felszereléseinek, létesítményeinek védelmére. Óvja környezetünk tisztaságát, nem 
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szemetel. 

9. Részt vesz a közösségi programokon (ünnepségek, rendezvények, osztálykirándulások, 

osztályprogramok, stb.). Törekszik arra, hogy a különböző iskolai közösségekbe (osztály, 

szakkör, énekkar, stb.) beilleszkedjen és aktívan, együttműködően vegyen részt a közösség 

életében. 

10. Az iskolába nem hoz, és nem fogyaszt egészségre ártalmas szereket (dohányárut, 

szeszesitalt, drogot). 

11. Az iskolába hozott elektronikai eszközeit, okostelefont - szülői jóváhagyással - első tanóra 

elején 4-8. évfolyamig bezárólag, egy telefonos dobozba elhelyezi a készüléket, amit a 

nevelő az óra végén lead a titkárságon. Ha az órákon szükségessé vállik a telefon használata, 

akkor nevelői engedéllyel használható, de szigorúan erre az időszakra. Ha a tanuló 

valamilyen rendkívüli helyzetben szüleit szeretné értesíteni, akkor is kérjen engedélyt 

nevelójétől. A tanórákról, egyéb iskolai tevékenységekről videofelvételt, hangfelvételt és 

fényképet csak nevelői engedéllyel készíthet. A leadott eszközt a tanuló az utolsó tanítási 

óra után kapja vissza. 

12. Az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat odaadja 

valamelyik nevelőnek, vagy leadja az iskolatitkár irodájában. Nem végez az iskolában 

kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel), nem folytat az iskolában politikai célú 

tevékenységet. 

13. Magatartáskultúrája a hagyományos pilinszkys értékrendet tükrözi a tanórán és az 

intézményen kívül szervezett iskolai programokon is. (Színházlátogatás, kirándulások, 

versenyek, községi rendezvények, stb.) 
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A tanulók jogai 

 A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi ügyben kérdést intézhet az iskola 

vezetőihez, pedagógusaihoz, a diákönkormányzathoz. 

 A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi 

választ kell kapnia. 

 A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és tanulmányait érintő valamennyi 

kérdésről. 

 A tanuló véleményezési joga kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló egyénileg 

vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával. 

 A részvételi joga kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az iskola által 

szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra. 

 A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség esetében. 

 A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását, valamint 

kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel kapcsolatosan. 

 A tanulónak joga van javaslatot tenni az őt érintő összes kérdésben. A tanuló egyénileg 

vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával. 

 A tanulónak joga van az iskola létesítményeinek, helyiségeinek, berendezéseinek és 

eszközeinek rendeltetésszerű használatára. 

 A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – jogorvoslati 

eljárást indíthat. 

 A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a nyilvánosságot. 

 Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg, vagy a tanulók 

közösségein keresztül gyakorolhatják. 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgot csak 

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

kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem 

szükséges dolgot a tanulók kötelesek elzárni a tanulói szekrényben. 

2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű 

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével  

– rendkívül szükséges esetben – hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb 

értékű tárgyat a tanulók kötelesek szekrényükbe bezárni.  

3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz 

nem szükséges dolgot, (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.), az iskolába hozott tárgy, érték 
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megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért az iskola nem tud felelősséget 

vállalni. 

4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz 

nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy 

bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az 

engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén 

visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

4.  A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. 

Az engedélyt az iskola intézményvezetője be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén csak 

tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. 

5. A menzára, az iskola éttermébe kerékpárral átmenni szigorúan TILOS! 

6. A napközis és iskolaotthonos csoportok csak nevelői felügyelettel mehetnek ebédelni.  

A tanulók mulasztásának igazolása 

1.  A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról – tanítási 

órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell. 

2.  A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést 

– indokolt esetben – csak az iskola igazgatója adhat. 

3.  A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolától.  

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási napon belül  

 tanévente 3 napot szülői igazolással 

 egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással  

igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. 

5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 

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

valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e, az osztálynaplóba bejegyzi. Több 

késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a 

negyvenöt percet, az egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. 
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A tanulók jutalmazása 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát 

végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

5. Az a tanulót, aki a tanév során kitűnő tanulmányi eredményt ért el, oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

6. A tanulmányi, sport vagy egyéb területen versenyző tanulókat a felkészítő pedagógus saját belátása 

szerint jutalmazza (pl. érdemjeggyel, szaktanári dicsérettel, stb). 

7. Az országos és megyei szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

kiemelkedően szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. 

8. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

9. Pilinszky – plakettben részesíthető az a 8. osztályos tanuló, aki az  1-8. évfolyamon kitűnő 

eredményt ér el, vagy legfeljebb két alkalommal jeles volt az év végi tanulmányi eredménye. 
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A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

1. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt 

büntetésben kell részesíteni. 

2. Az iskolai büntetések formái 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, 

 tantestületi intés, 

 tantestületi megrovás. 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a 

vétség súlyától függően el lehet térni. 

4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s 

a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; 

 a szándékos károkozás; 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a Büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

5. A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét 

a körülmények mérlegelése után – az iskolai diákönkormányzat véleményének figyelembe 

vételével – az iskola igazgatója határozza meg. 



10 
 

7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás indítható. A tanuló a fegyelmi 

eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása 

1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról  

 az iskola igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente 

o  a diákközgyűlésen félévente legalább egy alkalommal,  

o Az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan 

szóban és a Kréta ellenőrzőn keresztül írásban tájékoztatják.  

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola nevelőivel, a 

nevelőtestülettel, az intézményi vezetéssel. 

4. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról 

 az iskola igazgatója 

o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, 

o az iskola folyosóján elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 

tájékoztatja, 

 az osztályfőnökök: 

o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.  

5. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:  

 szóban: 

o egyéni megbeszéléseken, 

o a szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

6. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai 

munkaterv tartalmazza.  
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7. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett tanuló 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz, az intézményi vezetőséghez 

fordulhatnak. 

8. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, az intézményi 

vezetéssel.  

Az iskola működési rendje 

1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig, reggel 6.30 órától délután 17.00 óráig vannak 

nyitva. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.45. órától a tanítás végéig, azaz 

16.00 óráig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja. Szülői igény esetén a 

a tanulók felügyeletét 16.30 óráig vállalja az intézmény. 

3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45. óra között kell megérkezniük. 

4. Az iskolában a tanítás reggel 8.00. órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási órát („nulladik 

órát”) 7.00. órától kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői szervezet, valamint az iskolai 

diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az iskolai szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét minden tanév elején, a tantárgyfelosztás összeállításakor kell 

kikérni.  

5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 

6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA AZ ÓRA IDŐPONTJA 

0. óra 7.00 – 7.45. 

1. óra 8.00 – 8.45. 

2. óra 8.55 – 9.40. 

3. óra 9.55 – 10.40. 

4. óra 11.00 – 11.45. 

5. óra 11.55 – 12.40. 

6. óra 12.50 – 13.35. 
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A délutáni órák és foglalkozások kezdésének időpontját az illetékes pedagógusok egyeztetik a 

tanulókkal és a szülőkkel. 

7. A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, november, március, április, 

május) reggel 7.30. óra és 7.45. óra között, valamint a harmadik óra utáni szünetben (10.40-

11.00) az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a 

tanulók ezekben a hónapokban is a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak. 

8. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók abban a teremben étkeznek, ahol a 

második órát töltötték. Az a nevelő ügyel a tanteremben, akivel órájuk volt. Kivétel képez, ha a 

második óra testnevelés és informatika óra volt, akkor az osztályt a harmadik óra helyszínére 

kell beengedni, vagy amennyiben mód van rá, a nevelő üres tanterembe kíséri a gyerekeket, ahol 

nyugodtan tudnak étkezni a nevelő felügyelete mellett. 

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

foglalkozások között – a 11.45. óra és 14.45. óra közötti időben –legalább harminc perc szünetet 

kell főétkezésre (ebédre) biztosítani. 

10. A tanítási órák kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes 

nevelők utasítása szerint osztályonként kell az osztálytermekbe vonulniuk. 

11. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli – kérésére az 

osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli 

esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az 

igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

12. A tanulók távozását az iskola épületéből a nevelők csak írásos kilépővel engedélyezhetik. A 

kilépőt a tanulóknak távozáskor az osztályfőnöknek le kell adniuk 

13. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00. óra és 15.30. óra 

között. 

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

Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a 

tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. 

Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

16. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 
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17. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói tanulók és felnőttek felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben 

megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért. 

 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 

1.  A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. 

2. A napközi otthonba tanévenként előre, vagy szemptember elején kell jelentkezni. Indokolt esetben 

a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 

3. A tanulószobai foglalkozásra való felvétel történhet a szülő kérésére a tanév elején, szeptember 

hónapban. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

4.  Amennyiben a tanuló tanulmányi munkája egy vagy több tantárgyból nem kielégítő, a szaktanár is 

kérheti a tanuló tanulószobára való felvételét, meghatározva a tanulószobai kötelezettség 

időtartamát. A szaktanár ilyen esetben írásban értesíti a szülőt, döntését indokolja, és tájékoztatja a 

kötezelettség szükséges időtartamáról. 

5. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos 

helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

6.  Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási 

törvényben előírt maximális csoportlétszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek 

azok a tanulók, 

 akiknek mindkét szülője dolgozik, 

 akik állami gondozottak, 

 akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

6.  A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00. óráig tartanak. Szülői igény esetén a 

napköziben az iskola a tanulók számára 16.00. óra és 16.30. óra között felügyeletet biztosít. 

7. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével 14.00 órakor kezdődik és délután 

16.00. óráig tart. A tanulószobán a kötelező tanulóidő 15.15 óráig tart, ez előtt az időpont előtt a 

tanuló nem engedhető haza a tanulószobáról. 

8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 
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9. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására 

felső tagozaton az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat. 

 

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

1.  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

Napközi otthon, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon 

a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik-nyolcadik 

évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – 

összevont napközis és iskolaotthonos csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, 

akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

Hagyományőrző tevékenységek Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a 

lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak 

ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: az iskola névadója 

emlékének ápolása; az iskolai ünnepségek, megemlékezések; iskolai évkönyvek kiadása. 

Esetenként jeles napokhoz kapcsolódó népszokások felelvenítése. 

Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét 

az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. 

Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, 

uzsonna) vagy ebédet (menzát) biztosítunk. Az étkezési térítési díjakat a község éttermében az 

élelmezésvezetőnél kell befizetni vagy utalással rendezni. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató 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.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók 

képességeinek fejlesztésére heti egy felzárkóztató órát szervezünk a Pedagógiai 

Program értelmében. 

 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére felvételi 

előkészítő órákat tartunk heti egy órában magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  
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További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és 

az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt.  

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a köznevelési törvény előírása alapján heti két órában elsősorban azok a 

tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes felkészülése ezt 

szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az 

évfolyamot. 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az 

iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja 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 művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de 

szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – 

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az 

iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az igazgató beleegyezésével – olyan felnőtt is 

elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

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 a pedagógusok az iskolán kívüli 

versenyekre is felkészítik. 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői a tanulók számára 

projektoktatást (témaheteket, témanapokat) szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán, 

tanítási napon át zajló tanítási-tanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi 

rendszerbe nehezen beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré 

csoportosítva a gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A 

hosszabb (több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket 

összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok a téma 

napok, amelyek a katasztrófavédelemmel, az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a 

természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel kapcsolatos 

ismereteket dolgozzák fel. 

Tanulmányi kirándulások, séták. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára gyalogos vagy kerékpáros 
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tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, történelmi, 

kulturális értékeinek megismerése céljából.  

Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, 

a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal 

osztálykirándulást szerveznek. Az osztálykiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények 

között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak 

venni. 

Erdei iskolák, táborozások. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a 

táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai 

foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik, illetve az iskolai 

szünidőkben szervezett táborozások. Az erdei iskolai foglalkozásokon és a táborozásokon való 

részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a 

pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon 

a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos 

helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni. 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy 

tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a különféle 

közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. Az e 

foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. A felmerülő költségeket 

a szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb 

kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális körülmények 

között élő családok – elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak 

venni. 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált 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, táncos rendezvények stb.). A részvétel a fent 

említetteken/mindezeken önkéntes a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az 

iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken 

a programokon a nehezebb szociális körülmények között élő családok – elsősorban halmozottan 

hátrányos helyzetű – gyermekei is részt tudjanak venni.  

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai 

könyvtár segíti. 
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Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók 

igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, 

illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – 

egyénileg vagy csoportosan használják. 

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola 

nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szerveznek. A hit- és 

vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 

2.  A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 7-8-9. órában – 14.00. óra 

és 17.00. óra között – szervezik meg. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet, de 

ilyen esetben a szülőket előre értesíteni kell. 

3. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli 

foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre 

szól. 

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez 

alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

5. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a házirendben előírt 

módon – igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó 

tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon napi egy órán át vehető igénybe. A 

könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik 

igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.  

  

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

1.  A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját maga testi épségét, egészségét;  

 óvja társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-óvó – 

ismereteket; 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 
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 azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet; illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 

természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé 

teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült; 

 megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában; 

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

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

2.  A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) 

kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót, a hosszú hajat össze kell fogni. 

3.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos és az iskolai 

védőnő biztosítja. Az iskolai védőnő heti egy alkalommal rendel az iskolában tanévenként 

meghatározott napokon és időpontban. 

1. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését. 

2. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal, 

illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén. 

 

A tanulók tantárgyválasztása 

1. Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható (nem kötelező) tantárgyak 

tanulását biztosítja:  

 1-3 évfolyamon: idegen nyelv tantárgy 

2. Az iskola intézményvezetője minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 

szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő 

tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. 



19 
 

3. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló esetében a szülő, illetve a szülő és a tanuló a 

beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola 

intézményvezetőjének 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

1. Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 osztályozó vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

2. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, 

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven 

tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 

3. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, 

vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, és ezt igazolja. 

4. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot 

kapott. 

5. A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

6. A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tudják meg. 

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

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 
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8.  

TANTÁRGY 

ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI GYAKORLATI 

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Életvitel és gyakorlat   GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI  

Vizuális kultúra   GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI GYAKORLATI 

Technika, életvitel és 

gyakorlat 
  GYAKORLATI 

Testnevelés és sport   GYAKORLATI 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai 

rendezvények előkészítésében 

1.  Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

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

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

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes 

 

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

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta 

stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat; 

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az igazgatóságot; 

 az óra után ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát: táblatörlés, székek helyre tétele, 
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felrakatása, ablakok becsukása, szemét összeszedése. 

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

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

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök előkészítését. Ilyen tantárgyi felelős lehet: 

leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb. 

5.  Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak – a rendezvény lebonyolításával 

megbízott pedagógus utasításai alapján – közre kell működniük. A tanórán kívüli iskolai 

rendezvényekért felelős tanulóközösségeket és pedagógusokat az iskola éves munkaterve 

határozza meg. 

 

Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése 

1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett iskolai 

foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. 

2. Az iskolában – a köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított 

szabályok szerint – fizetendő térítési díjak és tandíjak mértékéről, illetve az esetleges 

kedvezményekről tanévenként az iskola intézményvezetője dönt. A döntés előtt kikéri a 

nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét. 

 

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 

1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, melyek 

az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 

2. Az iskola intézményvezetője – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős közreműködésével – minden tanév végén tájékoztatja a szülőket  

 azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más 

felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, 

 az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről. 

3. A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a tanulói 

jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott 

tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

4. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a szülőnek az 

iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi 

tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek 
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esetében a kártérítés összegéről a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az 

iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű 

használatából származó értékcsökkenést. 

5. Az iskolai könyvtár állományában levő tankönyveket a szülők és a tanulók a megjelenéstől 

számított ötödik tanév után az eredeti ár huszonöt százalékáért megvásárolhatják. 

A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

 

1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az 

iskola igazgatója készíti el. 

2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és véleményüket 

küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat 

vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az 

iskola igazgatójához. 

4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) 

véleményét. 

5. Az iskola Intézményvezetője a tanulók, a nevelők, valamint a szülők véleményének 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét.  

6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

7. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója, illetve – 

bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola igazgatója, a 

nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet iskolai 

vezetősége. 

 



24 
 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁRA ÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA  

VONATKOZÓ ZÁRADÉKOK 

 

A Pilinszky János Általános Iskola házirendjét az iskolai diákönkormányzat a  2021.10.11.  napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

A Pilinszky János Általános Iskola házirendjét az iskolai szülői szervezet a 2021.10.14. napján tartott 

ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

A Pilinszky János Általános Iskola házirendjét a nevelőtestület 

2021.10.04.  napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

 

 

Nyúl, 2021. 10. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 Győriné Csendes Gyöngyi 

                                                                                                      intézményvezető 
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Melléklet 

 

Járványügyi intézkedési terv 2020. szeptember 01. 

Érvénybe lép a mindenkori hatályos jogszabály szerint  

 
KI LÁTOGATHATJA AZ INTÉZMÉNYT? 

• Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló 

látogathatja, és tünetmentes dolgozó vegyen részt 

 

SZÜLŐI FELADAT: 

• A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt 

fertőzés van.  

• Csak orvosi igazolás bemutatása után lehet a tanulót bármely betegség után iskolában 

fogadni. Az igazolás beszerzéséről a szülő köteles gondoskodni.  

• Amennyiben a tanuló sárga, illetve piros besorolású országból érkezik, a határátlépéskor 

házi karanténban kell tartózkodnia  

 

KÖZÖSSÉGI TEREK: 

•  

• A tanulók lazább elhelyezése érdekében az alábbi intézkedést hoztuk meg: 20 fő alatti 

osztálylétszámoknál, lehetőség szerint egy tanuló egy padban foglaljon helyet. 

• Tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező, 

szünetekben folyosón zárt térben a tanulók használják a maszkot 

       

• A közösségi terekben (folyosó, aula) egyszerre csak annyi gyermek, tanuló 

tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság, ezért: 

-  a felsősök a folyosón kívül a tornaterem melletti betonos udvarra szünetekben 

kimehetnek nemcsak a nagyszünetben 

- az alsósok a beosztás szerint is szüneteket az udvaron tölthetik. 

•  Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános 

iskola az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.  

•  Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni, órák 

megkezdése előtt a tanulók a tanterembe történő belépéskor fertőtlenítsék le a kezüket! 

 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.  

 Ha két osztálynak van egyszerre testnevelés órája külön időpontokban használják az 

öltözőt! (Javasolt 5 perces idővallum különbséggel a levetkőzés, illetve a felöltözésnél)   

 Informatika óra után át kell törölni a számítógépek klaviatúráit. 
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• Iskolai ünnepélyek zártkörű rendezvények keretében szerveződik a tanév folyamán. Ha 

szükséges a két tagozat külön nem egyidejű időpontban szervezi meg a programokat pl. 

farsang. 

  Az időjárás, ha lehetőséget biztosít, akkor szabadtéren kell megszervezni az 

eseményeket. (évnyitó, évzáró, ballagás)  

 

 A személyi higiénia alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az 

adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.  A gyermekeknek tanítsák meg az 

úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, 

majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg 

kézfertőtlenítés. (folyamatos tájékoztatás)  

 intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a 

folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. 

 Minden étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉS  

E napló és a kréta alkalmazásának szabályai  

“A KRÉTA rendszer Elektronikus Napló modulja (továbbiakban KRÉTA) olyan integrált alkalmazás, 

amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív és 

oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása. 

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a - gyakran 

nagyon összetett és bonyolult - adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az 

osztályfőnökök találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a 

gyors és hatékony végrehajtásához. 

Az ellenőrző modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész információkkal 

rendelkezzenek a szülők és gondviselők gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban. 

Kezelőfelülete Web-alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy 

azon futtatható böngésző program szükséges. 

Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

iskolák számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló 

(csoportnapló) használatát.  
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A KRÉTA felhasználói csoportjai, feladatai 

Iskolavezetés 
Az intézményvezetés a KRÉTA rendszert elsősorban az Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul 

révén kezeli, irányítja. 

Titkárság 

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi a KRÉTA 

alapadatainak adminisztrációját: 

 tanulók adatai, 

 gondviselő adatai, 

 osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések) 

Szaktanárok 

Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán, 

 haladási napló,  

 hiányzás, késés,  

 osztályzatok rögzítése, 

 szaktanári bejegyzések rögzítése, 

 a napló adataiban történt változások nyomon követése. 

Osztályfőnökök 

Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése: 

 haladási napló,  

 hiányzás, késés, igazolások kezelése, 

 osztályzatok, 

 szaktanári bejegyzések, 

 adataiban történt változások nyomon követése. 

Szülők 

A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten 

keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő igénybejelentő 

nyomtatvány kitöltése után az intézményi adminisztrátor gondoskodik a hozzáférés elkészítéséről, 

valamint a szülő e-mailben történő értesítéséről. 

Rendszerüzemeltetők 

A rendszerüzemeltetőknek a KRÉTA rendszerhez nincs közvetlen hozzáférési jogosultságuk, csak a 

technikai eszközök és az intézményi informatikai infrastruktúra kifogástalan működésért felelnek. 

 Rendszergazda feladata: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése, karbantartása, 

felmerülő hibák kijavítása. 
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A KRÉTA rendszer működtetési feladatai a tanév során 

A tanév indításának időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Újonnan beiratkozott tanulók adatainak 

rögzítése a KRÉTA rendszerbe 

Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 

Javítóvizsgák eredményei alapján az 

osztályok névsorának aktualizálása a KRÉTA 

rendszerben 

Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 

A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése a 

KRÉTA rendszerben 

Szeptember 1. Intézményvezető-helyettes 

A tanév rendjének rögzítése a KRÉTA 

naptárában. 

Szeptember 1. Intézményvezető-helyettes 

Végleges órarend rögzítése a KRÉTA 

rendszerbe. 

Szeptember 15. Intézményvezető-helyettes 

Végleges csoportbeosztások rögzítése a 

KRÉTA rendszerbe 

Szeptember 15. Szaktanárok adják le az 

Intézményvezető-

helyettesnek. 

A tanév közbeni feladatok 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Tanulói alapadatokban bekövetkezett változások 

módosítása, kimaradás, beiratkozás záradékolás 

rögzítése a KRÉTAban. 

Bejelentést 

követő 

három 

munkanap. 

Osztályfőnök 

kezdeményezésére, 

Intézményvezető-helyettes 

jóváhagyásával, titkárság 

Tanulók csoportba sorolásának megváltoztatása. 

(kizárólag indokolt esetekben) 

Csoport 

csere előtt 

három 

munkanap 

Szaktanár vagy az osztályfőnök 

kezdeményezésére, az illetékes 

Intézményvezető-helyettes 

jóváhagyásával, titkárság 

A KRÉTA vezetése, adatbeviteli (haladási napló, 

osztályzat,stb) feladatai  

folyamatos Szaktanárok 

Az utólagos adatbevitel (napló zárás utáni) igényét 

az illetékes igazgatóhelyettesnek kell jelezni. 

Folyamatos Szaktanárok 

A házirend előírásaival összhangban az 

osztályfőnökök folyamatosan rögzítik a 

hiányzások, késések igazolását. 

Folyamatos Osztályfőnökök 

Iskolavezetés napló ellenőrzése. Folyamatos Iskolavezetés 
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Félévi és év végi zárás időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztálynévsorok ellenőrzése. Osztályozó konferencia 

időpontja előtt két 

héttel. 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök javasolt magatartás, szorgalom 

jegyeinek beírása. 

Osztályozó konferencia 

időpontja előtt két 

héttel. 

Osztályfőnökök 

Félévi, év végi jegyek rögzítése.  Osztályozó konferencia 

időpontja előtt három 

munkanappal. 

Szaktanárok 

Csoport cserék alkalmával 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A munkaközösségek a saját munkatervükben 

rögzítik az évközi csoportcserék várható időpontját. 

Erről külön feljegyzést készítenek és leadják az 

illetékes igazgató helyetteseknek. 

Szept. 15. Munkaközösség 

vezetők 

Csoportcserék esetén a szaktanárok új tanulói 

névsorát egyeztetik az osztályfőnökökkel és a 

munkaközösség vezetők leadják az illetékes 

igazgató helyetteseknek. 

Csoportcsere 

előtt egy héttel. 

Szaktanár, 

Munkaközösség 

vezetők, 

Év végi naplózárás (záradékolás)   

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztályfőnökök záradékolási feladatainak 

elvégzése 

Tanévzáró 

értekezlet 

Osztályfőnökök 

A napló archiválása, irattározás  

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A végleges osztálynapló fájlok CD-re mentése, 

irattári és a titkársági archiválása.  

Tanév vége Intézményvezető-

helyettes 

A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése 
A KRÉTA használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. 

A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű használata, a 

technikai eszköz állapotának megóvása.  

A technikai rendszer működtetésének felelőse az intézmény adminisztrátora.  

A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok érvényesek: 
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A tanári munkaállomás meghibásodása esetén 

Feladata a tanárnak 

1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának. 

2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken)  

Feladata az intézményi rendszer üzemeltetőknek 

Tanári számítógép, notebook meghibásodási okának kivizsgálása, (szoftver, hardver hiba 

behatárolása), indokolt esetben szerviz igénybevétele, tartalék gép biztosítása. 

Iskolai hálózat meghibásodása (WiFi vagy vezetékes kapcsolat 
hibája) 

Feladata a tanárnak 

1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának. 

2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén. (pl. tanáriban elhelyezett gépeken)  

Feladata a rendszer üzemeltetőknek 

A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait félretéve) köteles a 

hálózati kapcsolat helyreállítását megkezdeni.  

Feladata a hiba behatárolása. (hardver ill. szoftver hiba feltérképezése) 

Az intézményi adminisztrátorral egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele. 

Indokolt esetben szerviz szolgáltatások igénybevétele. 

Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz 

Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni. A havi naplózárás 

rendszerével csak egy hónapon belül képzelhető el az illetéktelen hozzáférés, ami megfelelő 

figyelemmel felfedezhető. 

A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, 

rendszeres időközönként megváltoztatni, valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne 

ismerhessék meg.  

Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen, nem 

azonosított bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a rendszer üzemeltetéséért 

felelős intézményi adminisztrátornak.  

A KRÉTA rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető minden 

napló művelet. 

  



31 
 

Záró rendelkezések 
A KRÉTA rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer 

működtetésére kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata 

(Informatikai biztonsági szabályzata)”.  

Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell 

alkalmazni, visszavonásig (módosításig) marad érvényben.”1 

 

 

                                                           
1 Elektronikus napló mintaszabályzat 


