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A BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA
HÁZIRENDJE
$]LQWp]PpQ\DGDWDL
Név: BARTÓK BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA
&tP%RUVRGV]LUiN)Ę~W
OM azonosító: 029 232
Tel.: 06-48/525-147
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)HQQWDUWypVPĦN|GWHWĘV]HUY
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

%HYH]HWĘUHQGHONH]pVHN
2. 1 A házirend célja, feladata
A Bartók Béla Általános Iskola (a továbbiakban: iskola) DODSYHWĘIHODGDWiQDNWHNLQWLKRJ\
Q\XJRGW GHUĦV OpJN|UW EL]WRVtWVRQ D WDQXOyN V]iPiUD V EL]WRVtWVD D V]HPpO\LVpJN VRNROGDO~
fejlesztéséhez szükséges feltételeket.
Az iskola házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, amelyek az
LQWp]PpQ\W|UYpQ\HVPĦN|GpVpWDQHYHOĘ-oktató munka zavartalan megvalósítását és az intézményi
közösségi élet megszervezését biztosítja. A házirend ± többek között ± megállapítja:
x

az egyes tanulói jogok gyakorlásának és tanulói kötelezettségek teljesítésének módját;

x

D] LVNRODL WDQXOyL PXQNDUHQGHW D WDQyUDL pV WDQyUiQ NtYOLHJ\pE D WRYiEELDNEDQ D NHWWĘ
együtt: egyéb) foglalkozások rendjét,

x

az iskola és helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek
használatának rendjét;

x

az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli
rendezvényeken tiltott tanulói magatartást.
A házirend legfontosabb feladatai: a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásának; a

Pedagógiai

Program

céljai

megvalósításának;
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a

gyermekek,

tanulók

közösségi
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megszervezésének; az intézmény alkalmazotti köre munkája ellátásának; a gyermekek, tanulók
egymással való kapcsolatának; az egyéni és kollektív jogok érvényesülésének biztosítása.
Jelen házirend
x

a nemzHWLN|]QHYHOpVUĘOV]yOypYL&;&W|UYpQ\

x

a nevelési-RNWDWiVL LQWp]PpQ\HN PĦN|GpVpUĘO pV D N|]QHYHOpVL LQWp]PpQ\HN QpYKDV]QiODWiUyO
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet;

x

a 2013. évi CCXXXII. törvény a tankönyvellátásról

2. 2 A házirend hatályba lépésére vonatkozó szabályok
$Ki]LUHQGHWD]LJD]JDWyNpV]tWLHOpVDQHYHOĘWHVWOHWIRJDGMDHO$Ki]LUHQGHOIRJDGiVDNRU
illetve módosításakor az intézményi tanácsDV]OĘLV]HUYH]HW DWRYiEELDNEDQ6=0. WRYiEEiD]
iskolai diákönkormányzat (a továbbiakban: DÖK) véleményezési jogot gyakorol.
$Ki]LUHQGHWDQHYHOĘWHVWOHWUpV]pUĘOD]LJD]JDWytUMDDOi
$ Ki]LUHQG PyGRVtWiViW NH]GHPpQ\H]KHWL D] LJD]JDWy D QHYHOĘtestület, az intézményi
tanács, a DÖK.

2. 3 A házirend hatálya
2. 3. 1 A házirend személyi hatálya kiterjed:

x

D]LQWp]PpQQ\HOPXQNDMRJLN|]DONDOPD]RWWLMRJYLV]RQ\EDQOpYĘV]HPpO\UH

x

D] LVNRODL HOOiWiVEDQ UpV]HVOĘ WDQXOyUD LOOHWYH PHJKDWiUR]RWW HVHWHNEHQ D
V]OĘNUHW|UYpQ\HVNpSYLVHOĘNUH DWRYiEELDNEDQHJ\WWV]OĘ Nlönösen a kiskorú tanuló
V]OĘMpUH

x

egyéb intézményhasználóra.

2. 3. 2 $Ki]LUHQGLGĘEHOLKDWiO\D

x

a tanulók és szüleik vonatkozásában a beiratkozáskor (az intézményi tanulói jogviszony
NH]GHWHNRU NHOHWNH]LNpVD]LQWp]PpQ\LWDQXOyLMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQpVpig tart;

x

kiterjed a teljes tanévre, beleértve a szüneteket is;

$ WDQXOy D WDQXOyL MRJYLV]RQ\RQ DODSXOy MRJDLW D EHLUDWNR]iViW N|YHWĘ HOVĘ WDQtWiVL QDSWyO
NH]GĘGĘHQJ\DNRUROKDWMDDPLNRUWDQXOPiQ\DLWPHJNH]GL
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2. 3. 3 A házirend területi hatálya

A Ki]LUHQG HOĘtUiVDLW D] LVNROD WHUOHWpQ D]RQ PDJDWDUWiVL V]DEiO\DLW PHO\HN pUWHOPH]KHWĘHN
iskolán kívül is ± az iskola által szervezett programok, foglalkozások esetében ± az iskola területén
kívül is alkalmazni kell.

2. 4 A házirend nyilvánossága
A Ki]LUHQG HOĘtUiVDL Q\LOYiQRVDN $ Ki]LUHQGHW D] LVNROD KRQODSMiQ NHOO Q\LOYiQRVViJUD
hozni. Honlap hiánya esetén ki kell függeszteni a központi faliújságra, valamennyi tanteremben.
A házirend egy-egy példányát át kell adni: az intézményi tanács, az Intézményi Tanács
HOQ|NpQHND'g.NpSYLVHOĘMpQHNLOOHWYHDWDQXOyV]OĘMpQHND]LVNROiEDW|UWpQĘEHLUDWNR]iVNRU$
Ki]LUHQG HJ\ SpOGiQ\D PHJWDOiOKDWy D] LVNROD LUDWWiUiEDQ D] LJD]JDWyQiO YDODPLQW D QHYHOĘL
szobában.
A házirendet módosításakor ismételten nyilvánosságra kell hozni, egy-egy példányát ismét át kell
adni az érintetteknek.

$WDQXOyWiYROPDUDGiViQDNPXODV]WiViQDNNpVpVpQHN
LJD]ROiViUDYRQDWNR]yHOĘtUiVRN
3. 1 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolása
Ha a tanuló a tanítási óUiUyOHJ\pEIRJODONR]iVRNUyOpVD]LVNRODiOWDOV]HUYH]HWWUHQGH]YpQ\HNUĘO
távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást az osztálynaplóban kell jelölni.
A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha:
x

A tanuló ± NLVNRU~ WDQXOy HVHWpQ D V]OĘ HOĘ]HWHV tUiVEHOL NpUHOPpUH ± HOĘ]HWHV HQJHGpO\W
NDSRWWDWiYROPDUDGiVUD$]HQJHGpO\H]pVKHO\LUHQGMHDN|YHWNH]Ę
o KLYDWDORVNLNpUĘWNHOOEHQ\~MWDQLPHO\HW


D]RV]WiO\IĘQ|N KDDNLNpUpVQDSUDYRQDWNR]LN LOOHWYH



az igazgató (ha a kikérés 2-3 nap; kivételes esetben: maximum 5 nap)
hagy jóvá;

o DG|QWpVUĘODWDQXOyWLOOHWYHDNLVNRU~WDQXOyV]OĘMpWtUiVEDQWiMpNR]WDWQLNHOO
o DG|QWpVQpOILJ\HOHPEHYHHQGĘV]HPSRQWRN

x



a tanuló mulasztásainak száma és jellege,



a tanuló WDQXOPiQ\LHOĘPHQHWHOHPDJDWDUWiVD



a távollétnek a tanuló tanulmányaira gyakorolt várható hatása.

A tanuló beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja: a betegség miatti mulasztás
igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is,
6
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hogy a tanuló ismét egészséges, és látogathatja az iskolát. Az orvosi igazolást a tájékoztató
I]HWEH HOOHQĘU]Ę N|Q\YEH D WRYiEELDNEDQ D NHWWĘ HJ\WW HOOHQĘU]Ę  NHOO EHtUDWQL D
EHWHJVpJHW LJD]ROy RUYRVVDO $ WDQXOy EHWHJVpJH HVHWpQ D V]OĘ N|WHOHV D PXODV]WiV HOVĘ
napján az iskolát értesíteni. Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott, és annak okáról
D] LVNROD WiMpNR]WDWiVW QHP NDSRWW D WDQXOy RV]WiO\IĘQ|NH D WDQXOy V]OĘMpW PHJNHUHVL D
hiányzás okának tisztázása érdekében).
x

A tanuló egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A hiányzást a
nagykorú tanuly pV D V]OĘ NLVNRU~ WDQXOy HVHWpQ D V]OĘ LJD]ROKDWMD $] LJD]ROiV D]
HOOHQĘU]ĘEH W|UWpQĘ EHMHJ\]pVVHO W|UWpQLN $ WDQXOy UpV]pUH D V]OĘ |VV]HVHQ OHJIHOMHEE
KiURP WDQtWiVL QDSRW LJD]ROKDW D IHQWLHN DODSMiQ $ V]OĘ QHP N|WHOHV LQGRNROQL D WDQXOy
hiányzásának okát.

$KLiQ\]iVLJD]ROiViWD]RNWDWiVEDQYDOyLVPpWHOWUpV]YpWHOPHJNH]GpVpWN|YHWĘHQGHOHJNpVĘEE
munkanapon belül be kell mutatni.
$PXODV]WiVLJD]ROiViQDNHOIRJDGiViUDD]RV]WiO\IĘQ|NMRJRVXOW$PXODV]WRWWyUiNKHWL|VV]HVtWpVpW
D]RV]WiO\IĘQök az osztálynaplóban végzi.
Ha a tanuló a távolmaradást nem igazolta, akkor a mulasztás igazolatlan. Az igazolatlan
PXODV]WiVRN KiWWHUpQHN IHOGHUtWpVpEHQ D] RV]WiO\IĘQ|N D J\HUPHNMyOpWL V]ROJiODW PXQNDWiUViYDO
közösen jár el. Az igazolatlan hiányzás feg\HOPL YpWVpJ H]pUW IHJ\HOPH]Ę LQWp]NHGpVW YRQ PDJD
XWiQDPLQHNDPDJDWDUWiVMHJ\pEHQLVWNU|]ĘGQLHNHOO

3. 2 A késések és azok igazolása
Ha a tanuló a tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, késését igazolnia kell. A
késést a pedagógus az osztálynaplóban ± DNpVpVSHUFEHQNLIHMH]HWWLGĘWDUWDPiYDOHJ\WW± jelöli.
.pVpVQHN PLQĘVO KD D WDQXOy D EHFVHQJHWpVW YDJ\ D V]DNWDQiU WDQWHUHPEH pUNH]pVpW 
N|YHWĘHQ
x

nem tartózkodik a tanteremben, illetve

x

zárva tartott (az óraközi szünetekben és a haV]QiODWRQNtYOL LGĘEHQ WDQWHUHPEHQWDUWDQGy
WDQyUiNHVHWpEHQDWDQWHUHPHOĘWW
Nem kell figyelembe venni azokat a késéseket, melyek:

x

DUHQGNtYOLLGĘMiUiVLN|UOPpQ\HNPLDWWN|YHWNH]WHNEHSODQDJ\KDYD]iVyQRVHVĘ

x

a tanuló önhibáján kívüli körülmények miatt következtek be pl. tömegközlekedési járat
kimaradása, meghibásodása stb.
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$NpVpVLJD]ROiViWDWDQXOyLOOHWYHDWDQXOyV]OĘMHDNpVpVWN|YHWĘWDQtWiVLQDSRQEHOOtUiVEDQD]
HOOHQĘU]ĘEHW|UWpQĘEHMHJ\]pVVHOQ\~MWKDWMDEHHOIRJDGiViUyOD]RV]WiO\IĘQ|NG|QWKHW
$ NpVpVW D V]OĘ LV LJD]ROKDWMD ILJ\HOHPEH YpYH D]W KRJ\ D V]OĘ iOWDO LJD]ROKDWy NpVpVHN pV
PXODV]WiVRN HJ\WWHV pUWpNH QHP KDODGKDWMD PHJ D  WDQtWiVL QDSQDN PHJIHOHOĘ yUDV]iPRW $
késések idejét a tanévben össze kell adni. AmennyibeQH]D]LGĘHOpULDWDQyUDLIRJODONR]iVLGHMpW
SHUF LJD]ROWYDJ\LJD]RODWODQyUiQDNPLQĘVO$NpVĘWDQXOyQHP]iUKDWyNLDWDQyUiUyO x

3. 3 Egyéb szabályok
7HVWQHYHOpV yUiQ D IHOVĘ WDJR]DWRV OiQ\RN KDYRQWD HJ\V]HU NpUKHWQHN HJpV]VpJJ\L
IHOPHQWpVWPiVHVHWEHQRUYRVLLJD]ROiVWNHOOEHPXWDWQLXN,QGRNROWHVHWEHQDV]OĘNpUKHWLKRJ\D
WDQXOy WHVWQHYHOpV yUiQ N|QQ\tWHWW IRJODONR]iVRQ YHJ\HQ UpV]W DPLW LQGRNOiVVDO D] HOOHQĘU]Ę
könyvbe kell bejegyezni. A tanuló testnevelés órai felmentése kizárólag orvosi javaslat alapján
fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján.
Amennyiben a tanuló sportrendezvényeken, tanulmányi versenyeken az iskolát képviseli,
távolmaradása igazolt mulasztásnak számít. A nyolcadik osztályos tanulók két középfokú iskola
nyílt napján vehetnek részt igazoltan.
A tanulónak a mulasztás miatti hiányosságait pótolnia kell. Hosszabb, legalább egy hetes
KLiQ\]iVHVHWpQDWDQXOyNpUKHWV]DNWDQiUiWyOWUHOPLLGĘWDSyWOiVUD

$WpUtWpVLGtMWDQGtMEHIL]HWpVpUHYLVV]DIL]HWpVpUHYRQDWNR]y
UHQGHONH]pVHNWRYiEEiDWDQXOyiOWDOHOĘiOOtWRWWWHUPpNGRORJ
DONRWiVYDJ\RQLMRJiUDYRQDWNR]yGtMD]iVV]DEiO\DL
4. 1 A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések
4. 1. 1 A térítési díj

$WpUtWpVLGtMDWiOWDOiEDQHOĘUHNHOOPHJIL]HWQLDW~OIL]HWpV|VV]HJHDN|YHWNH]ĘKDYLWpUtWpVL
GtM|VV]HJpEĘOOHYRQiVUDNHUO$WpUtWpVLGtMYLVV]DIL]HWpVHD]LQWp]PpQ\LMRJYLV]RQ\PHJV]ĦQpVpW
N|YHWĘHQ W|UWpQLN D] pULQWHWW tUiVEHOL pUWHVtWpVpW N|YHWĘHQ $ WpUtWpVL GtM IL]HWpVpQHN PyGMD
készpénz.
A menzai térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, a menzát
]HPHOWHWĘ iOODStWMD PHJ $ PHQ]DL pWNH]WHWpVUH YRQDWNR]y V]DEiO\RN D WDQpY HOHMpQ D tanulókkal
ismertetésre kerülnek.
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4. 1. 2 A tandíj

Az iskolában a tandíj befizetésére és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések tandíj
hiányában nem relevánsak.

$V]RFLiOLV|V]W|QGtMDV]RFLiOLVWiPRJDWiV
PHJiOODStWiViQDNpVIHORV]WiViQDNHOYHLDQHPDODQ\LMRJRQ
MiUyWDQN|Q\YWiPRJDWiVHOYHpVD]HORV]WiVUHQGMH
5. 1 A szociális ösztöndíj, illetve támogatás megállapításának és felosztásának
elvei
Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás állapítható meg annak a tanulónak, aki ennek
ügyében írásbeli kérelemmel fordult az intézményhez.
$V]RFLiOLV|V]W|QGtMLOOHWYHDV]RFLiOLVWiPRJDWiVRNOHKHWĘVpJpUĘOD]LQWp]PpQ\PLQGHQWDQtWiVLpY
kezdetekor tájékoztatja a tanulókat, illetve a tanulók szüleit. A tájékoztatás formája: a tanuló, szOĘ
V]yEHOLWiMpNR]WDWiVDDWiMpNR]WDWyNLIJJHV]WpVHD]LVNRODKLUGHWĘWiEOiMiQ
A tanuló részére szociális juttatások csak akkor biztosíthatók, ha az iskola költségvetésében a
IHGH]HWUHQGHONH]pVUHiOO$]LQWp]PpQ\DNpUHOPHNEHQ\~MWiViWPHJHOĘ]ĘHQDKLUGHWĘWiEOiMiQN|]]p
teszi a rendelkezésre álló szabad keretet.

5. 1. 1 A szociális ösztöndíj

$ V]RFLiOLV |V]W|QGtM LUiQWL NpUHOPHNHW D WDQtWiVL IpOpY PHJNH]GpVH HOĘWW LOOHWYH D] D]W N|YHWĘ 
napon belül kell benyújtani az igazgatóhoz.
Az igazgató a kérHOPHNUĘOD]DOiEELDNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOG|QW
x

szociális ösztöndíj csak 3,5-HVWDQXOPiQ\LiWODJRWHOpUĘWDQXOyQDNDGKDWy

x

a tanuló szociális helyzete (a szociális helyzet feltárásában és a rászorultság igazolásában a
WDQXOyQDNLOOHWYHDV]OĘQHNN|]UHNHOOPĦN|GQLHSODFVDOiGOiWRJDWiVNRUYDODPLQWDV]NVpJHV
jövedelemigazolások bemutatásakor);

x

ha a kérelmek meghaladják az intézményben erre a célra rendelkezésre álló összeget, akkor a
NpUHOPHNQpO HOĘV]|U D OHJNHGYH]ĘWOHQHEE V]RFLiOLV KHO\]HWĦ WDQXOyW NHll támogatásban
részesíteni;

x

szociális ösztöndíjat tanítási félévre kell megállapítani;

x

DV]RFLiOLV|V]W|QGtMPHJtWpOpVpUĘODWDQXOyWLOOHWYHDWDQXOyV]OĘMpWtUiVEDQNHOOWiMpNR]WDWQL
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x

a szociális ösztöndíj kifizetésének határidejét és módját a PHJtWpOpVUĘOUHQGHONH]ĘKDWiUR]DWEDQ
kell rendezni.

$ V]RFLiOLV |V]W|QGtM |VV]HJpW D] LJD]JDWy KDWiUR]]D PHJ D QHYHOĘWHVWOHW pV D] 6=0.
egyetértésével, a rendelkezésre álló keret ismeretében.

5. 1. 2 A szociális támogatás

A szociális támogatás iránti NpUHOHPDWDQpYEiUPHO\LGĘSRQWMiEDQEHQ\~MWKDWy6]RFLiOLVWiPRJDWiV
DNNRUDGKDWyKDDWDQXOyFVDOiGMiQDNHJ\IĘUHHVĘKDYLM|YHGHOPH)WDODWWLLOOHWYHDWDQXOy
családjában (a tanulót is számítva) 3 vagy több tanköteles korú gyermek van.
A szociális támogatás megítélésénél a tanuló tanulmányai eredményeit nem lehet hátrányos
PHJNO|QE|]WHWpVNpQW ILJ\HOHPEH YHQQL $ WiPRJDWiV PHJtWpOpVpUĘO D] LJD]JDWy G|QW V tUiVEDQ
pUWHVtWL D WDQXOyW LOOHWYH D WDQXOy V]OĘMpW YDODPLQW JRQGRVNRGLN D WiPRJDWiV NLIL]HWpVpUĘO $
WiPRJDWiV |VV]HJpW D] LJD]JDWy KDWiUR]]D PHJ D QHYHOĘWHVWOHW pV D] 6=0. HJ\HWpUWpVpYHO D
rendelkezésre álló keret ismeretében. A támogatás tanévenként egyszer adható.

5. 2 A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és az elosztás rendje
$]LVNRODDQRUPDWtYNHGYH]PpQ\HNQHNPHJIHOHOĘLJpQ\HNNLHOpJtWpVpWN|YHWĘHQEHQ\~MWRWWWRYiEEL
igényeket a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint a könyvtári
tankönyvkészlet figyelembevételével határozza meg.
A nem alanyi jogoQ MiUy WDQN|Q\YWiPRJDWiVRNDW HOVĘVRUEDQ D N|Q\YWiUEDQ OpYĘ WDQN|Q\YHN pV
WDUWyVWDQN|Q\YHNN|OFV|Q]pVpYHONHOOEL]WRVtWDQL$N|OFV|Q|]KHWĘWDQN|Q\YHNMHJ\]pVHPLQGHQpY
június 10-LJ N|]]pWpWHOUH NHUO $ N|]]pWpWHO PyGMD D] LVNRODL IDOL~MViJRQ W|UWpQĘ KLrdetmény
NLIJJHV]WpVH$WDQN|Q\YN|OFV|Q]pVD]LVNRODLN|Q\YWiUN|]UHPĦN|GpVpYHOW|UWpQLN
Pénzbeli támogatást az érintetteknek csak akkor lehet biztosítani, ha a normatív kedvezmények
kielégítésén túl maradt még szabad pénzügyi fedezet pénzbeli támogatásokra. A pénzügyi
támogatást azokra a tankönyvekre lehet csak benyújtani, melyek a könyvtárból nem
N|OFV|Q|]KHWĘHN$WiPRJDWiVWD]HOĘ]ĘHNILJ\HOHPEHYpWHOpYHOD]LJpQ\OĘNWiPRJDWiVLLJpQ\pQHN
összege arányában kell nyújtani.

$WDQXOyNYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiViQDNDWDQXOyNUHQGV]HUHV
WiMpNR]WDWiViQDNUHQGMHpVIRUPiL
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6. 1 A tanulók véleménynyilvánításának rendje, formája
A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson:
x

D]LVNRODPĦN|GpVpYHOpVDWDQXOyNNDONDSFVRODWRVPLQGHQNpUGpVUĘO

x

D]ĘWQHYHOĘpVRNWDWySHGDJyJXVPXQNiMiUyO

x

D]LVNRODPĦN|GpVpUĘO

A tanuló véleményét önállóan, saját maga, illetve a tanulók képviselete útján is elmondhatja.
$] LVNROD D WDQXOyN V]iPiUD D N|YHWNH]ĘN V]HULQW biztosítja a szabad véleménynyilvánítás
jogát:
x

A tanuló a vélemény-nyilvánítás jogával a tanítási órán a pedagógus által meghatározott
keretek között élhet (a pedagógus az óra menetéhez, felépítéséhez igazodva adhat alkalmat
arra, hogy a tanulók véleményt nyilváníthassanak).

x

$ WDQXOy YpOHPpQ\W Q\LOYiQtWKDW D] HJ\pE IRJODONR]iVRNRQ D IRJODONR]iVW YH]HWĘ iOWDO
meghatározott keretek között.

x

A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az iskola erre a célra létrehozott, erre alkalmat
adó fórumain, az adott fórumon meghatározott, szabályozott módon.

,O\HQHNDGLiN|QNRUPiQ\]DWD]LVNRODV]pNDV]OĘLV]HUYH]HWYDODPLQWHJ\pELVNRODLN|]|VVpJHN
IyUXPDL(]HNPĦN|GpVpWVDMiWPĦN|GpVLV]DEiO\]DWXNKDWiUR]]DPHJPHO\HNQ\LOYiQRVDN
A tanuló, illetve kiskorú tanuló HVHWpQDV]OĘDV]DEDGYpOHPpQ\Q\LOYiQtWiVMRJiW


szóban:
o DNO|QE|]ĘLVNRODLIyUXPRNRQ
o az igazgató vonatkozásában fogadóórája idejében,
o az iskolaszék vonatkozásában az iskolaszék ülésein, illetve az iskolaszék által
PHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWRNEDQ



írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.

$ YpOHPpQ\Q\LOYiQtWiV IRUPiL NO|Q|VHQ V]HPpO\HV PHJEHV]pOpV J\ĦOpVHQ IyUXPRQ YDOy
felszólalás, véleményközlés; írásos megkeresés, véleménynyilvánítás.
Az igazgató és a pedagógusok feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási
szabadságát. A véleménynyilvánítás gyakorlása során a tanuló nem sértheti az iskola dolgozóinak, a
többi tanulónak a személyiségi jogait, emberi méltóságát.
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6. 2 A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája
6. 2. 1 A tanulók rendszeres tájékoztatáshoz kapcsolódó jogai

A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a
jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a WDQXOPiQ\DLWpULQWĘNpUGpVHNUĘO
Ennek érdekében a tanuló joga, hogy:
x

WDQXOPiQ\L HOĘPHQHWHOpW WDQXOPiQ\DL pUWpNHOpVpW PHJLVPHUMH tJ\ D] pUGHPMHJ\HLUĘO
tájékoztatást kapjon a pedagógustól;

x

megismerje a teljesítménye értékelésének elveit és eredményét (az értékelési elveket a tanév
elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal);

x

megismerje a számonkérések formáit és évközi rendjét, a megírandó témazáró dolgozat
LGĘSRQWMiUyO HOĘUH WiMpNR]WDWiVW NDSMRQ ± figyelembe véve a helyi tanterv erre vonatkozó
rendelkezéseit;

x

írásbeli dolgozatát annak megírásától számított 10 munkanapon belül, a pedagógus
pUWpNHOpVpWN|YHWĘHQYLVV]DNDSKDVVDPHJWHNLQWKHVVH

x

tanulmányairól tájékoztatást kapjon úgy, hogy tantárgyanként és félévenként legalább a heti
yUDV]iPPDOPHJHJ\H]ĘGe minimum 3 érdemjegye legyen.

A tanuló joga, hogy információt kapjon:


D]LVNRODPĦN|GpVpYHOPĦN|GpVLUHQGMpYHONDSFVRODWRVNpUGpVHNUĘO



D]LVNRODLQHYHOpVLSURJUDPUyOpVDKHO\LWDQWHUYUĘO

$WDQXOyMRJDKRJ\NpUGpVWLQWp]]HQD]LVNRODYH]HWĘLKH]SHGDgógusaihoz, az iskolaszékhez, s arra
OHJNpVĘEEDPHJNHUHVpVWĘOV]iPtWRWWQDSRQEHOO ± D]LVNRODV]pNWĘODWL]HQ|W|GLNQDSRWN|YHWĘ
HOVĘOpVpQ± érdemi választ kapjon.

6. 2. 2 A rendszeres tájékoztatás rendje, formája

A tanuló, illetve kiskorú tanuló eVHWpQDV]OĘDUHQGV]HUHVWiMpNR]WDWiVKR]NDSFVROyGyMRJDLW


szóban:
o DNO|QE|]ĘLVNRODLIyUXPRNRQ
o az igazgató vonatkozásában fogadóórája idejében,
o az iskolaszék vonatkozásában az iskolaszék ülésein, illetve az iskolaszék által
PHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWRNEDn,



írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja.

$SHGDJyJXVRNpVD]LVNRODLYH]HWĘNIHODGDWDKRJ\JRQGRVNRGMDQDNDUUyOKRJ\DWDQXOyNLVPHUMpN
meg a tájékoztatásukra vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás lehet szóbeli és
tUiVEHOL$WiMpNR]WDWiVDWDUWDOPiQDNMHOOHJpQHNPHJIHOHOĘHQW|UWpQKHWN|]|VHQLOOHWYHHJ\pQLOHJ
12
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$ WDQXOyYDO NDSFVRODWEDQ WiMpNR]WDWiVW DGKDW D] LJD]JDWy D QHYHOĘWHVWOHW D V]DNWDQiU D]
RV]WiO\IĘQ|ND]RNWDWy-QHYHOĘPXQNiWYpJ]ĘSHGDJyJXV
A tájékoztatás rendje.
x

D] LVNROD Q\LOYiQRV GRNXPHQWXPDL 6=06= 33 VWE  PLQGHQNL V]iPiUD HOpUKHWĘ KHO\HQ
(pl.: a könyvtárban) elhelyezésre kerülnek;

x

DKi]LUHQGDIDOL~MViJRQIRO\DPDWRVDQPHJWHNLQWKHWĘLOOHWYHDQQDNHJ\NLYRQDWROWpéldányát
DEHLUDWNR]yWDQXOyQDNLOOHWYHV]OĘQHNiWNHOODGQL

$Ki]LUHQGUHQGHONH]pVHLQHNDWDQXOyNUDpVDV]OĘNUHYRQDWNR]yV]DEiO\DLWPLQGHQWDQpYHOHMpQD]
RV]WiO\IĘQ|N|NQHNPHJNHOOEHV]pOQLN
- DWDQXOyNNDORV]WiO\IĘQ|NLyUiQ
- DV]OĘNNHOV]OĘLpUWHNH]OHWHQ$Ki]LUHQGPHJLVPHUpVpWDWDQXOyNLOOHWYHDV]OĘNDOitUiVXNNDO
igazolják.
Az iskola a fenti dokumentumokról köteles szóbeli tájékoztatást is adni a dokumentumok
HOIRJDGiVD YDODPLQW PyGRVtWiVD HVHWpQ V]OĘNQHN D VRURQ N|YHWNH]Ę V]OĘL pUWHNH]OHWHQ ± de
OHJNpVĘEEKyQDSRQEHOOLOOHWYHWDQXOyNQDNDVRURQN|YHWNH]ĘRV]WiO\IĘQ|NLyUiQ
$WDQXOyLOOHWYHDV]OĘV]yEDQMHOH]KHWLWRYiEELWiMpNR]WDWiVLLJpQ\pW$]LJpQ\W± DQQDNMHOOHJpWĘO
IJJĘHQ± az iskola dolgozója a dRNXPHQWXPRNEDYDOyEHWHNLQWpVLOHKHWĘVpJEL]WRVtWiViYDOLOOHWYH
V]yEHOL WiMpNR]WDWiV Q\~MWiViYDO HOpJtWL NL  (]HQ NtYO WiMpNR]WDWiV NpUKHWĘ D] LJD]JDWyWyO D
QHYHOĘWHVWOHWWDJMDLWyODIRJDGyyUiNRQYDJ\D]HOĘUHHJ\H]WHWHWWLGĘSRQWEDQ
Az iskola zárva WDUWiViUD YRQDWNR]y WiMpNR]WDWiV PHJW|UWpQLN D V]OĘL pUWHNH]OHWHNHQ D WDQXOyN
HOOHQĘU]Ę N|Q\YpEH YDOy EHMHJ\]pVVHO YDODPLQW D WiMpNR]WDWiV LVNRODL KLUGHWĘWiEOiUD W|UWpQĘ
kifüggesztésével.

$WDQXOyNMXWDOPD]iViQDNHOYHLpVIRUPiL
7. 1 A tanulók jutalmazásának elvei
Jutalom az alábbi kiemelt szempontok figyelembe vételével, az alábbi esetekben adható.
Kiemelt szempontok:
 tanulmányi eredmény




szorgalom
magatartás
sportteljesítmény



kulturális tevékenység

- RV]WiO\RQLVNROiQEHOONLHPHONHGĘWDQXOPiQ\LHUHGPpQ\
- DNO|QE|]ĘV]LQWĦWDQXOPiQ\LYHUVHQ\HQHOpUWeredmény;
- RV]WiO\RQLVNROiQEHOONLHPHONHGĘV]RUJDORP
- DN|YHWHQGĘKHO\HVSpOGDPXWDWyN|]|VVpJLPDJDWDUWiV
- D]LVNROiQEHOONLHPHONHGĘVSRUWHUHGPpQ\LOOHWYHWHYpNHQ\VpJ
- DNO|QE|]ĘV]LQWĦsportversenyeken elért jó eredmény;
- iskolán belül, illetve az iskolához kapcsolódóan, az iskola jó
KtUQHYpQHN PHJĘU]pVpKH] pV Q|YHOpVpKH] KR]]iMiUXOy
13

Bartók Béla Általános Iskola ± Borsodszirák
Házirend



közösségi tevékenység

SpOGDPXWDWyNXOWXUiOLVpOHWWHUOHWpQHOpUWNLHPHONHGĘHUHGPpQ\
illetve tevékenység;
- RV]WiO\RQLVNROiQEHOONLHPHONHGĘN|]|VVpJLWHYpNHQ\VpJ
- iskolán kívül, de az iskola nevéhez kapcsolódóan annak jó
KtUQHYpWiSROyQ|YHOĘNLHPHONHGĘN|]|VVpJLWHYpNHQ\VpJ

A jutalmazás történhet: egyénileg, tanulónként, illetve csoportosan, adott közösség, illetve osztály
számára.

7. 2 A tanulók jutalmazásának formái
$WDQXOyNMXWDOPD]iViQDNIĘEEIRUPiL


V]yEHOLGLFVpUHW YDODPHO\WDQXOyLN|]|VVpJHOĘWWQ\LOYiQRVDQW|UWpQLN 



írásbeli dicséret (oklevél iWDGiVVDO pVYDJ\ D] HOOHQĘU]ĘEH LOOHWYH EL]RQ\tWYiQ\ED W|UWpQĘ
bejegyzéssel történik).

A szóbeli és az írásbeli dicséret ünnepélyes keretek között is adható, ha arról a jutalmazó úgy dönt.
A jutalmazások fokozatai: szaktanári szóbeli dicséret, szaktanári írásbeli dicséret,
RV]WiO\IĘQ|NL V]yEHOL GLFVpUHW RV]WiO\IĘQ|NL tUiVEHOL GLFVpUHW LJD]JDWyL V]yEHOL GLFVpUHW LJD]JDWyL
tUiVEHOL GLFVpUHW QHYHOĘWHVWOHWL V]yEHOL GLFVpUHW QHYHOĘWHVWOHWL tUiVEHOL GLFVpUHW $] tUiVEHOL
dicséret mellé jutalom is adható. A jutalmazás formái: egyén esetében ± WiUJ\MXWDORP HOVĘVRUEDQ
könyv; közösség esetében: tárgyjutalom, illetve jutalomkirándulás, egyéb kulturális, sport stb.
WHYpNHQ\VpJKH]NDSFVROyGyDQ\DJLNHGYH]PpQ\ SOEHOpSĘMHJ\MXWWDWiVVWE 1
$]WDWDQXOyWDNLWDQXOPiQ\LPXQNiMiWNpSHVVpJHLKH]PpUWHQNLHPHONHGĘHQYpJ]LDNLNLWDUWy
szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve
MXWDOPD]]D$]LVNRODH]HQW~OPHQĘHQMXWDOPD]]DD]WDWDQXOyWDNLDWĘOHHOYiUKDWyQiOMREE
teljesítményt ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el,
DN|]|VVpJLpOHWEHQWDUWyVDQMyPXQNiWYpJH]$NLHPHONHGĘHUHGPpQQ\HOYpJ]HWWHJ\WWHVPXQNiW
a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és
jutalomban részesítjük.

$IHJ\HOPH]ĘLQWp]NHGpVHNIRUPiLpVDONDOPD]iViQDNHOYHL
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8. 1 Enyhébb kötelességszegés
+D D WDQXOy N|WHOHVVpJHLW HQ\KpEE IRUPiEDQ PHJV]HJL HOOHQH IHJ\HOPH]Ę Lntézkedéseket
NHOODONDOPD]QL$IHJ\HOPH]ĘLQWp]NHGpVHNIDMWiL


szaktanári figyelmeztetés;



RV]WiO\IĘQ|NLILJ\HOPH]WHWpV



RV]WiO\IĘQ|NLLQWpV



RV]WiO\IĘQ|NLPHJURYiV



igazgatói figyelmeztetés;



igazgatói intés.

Az intézkedések alkalmazásánál, annak IRNR]DWDL PHJKDWiUR]iViQiO HOVĘVRUEDQ D] RV]WiO\IĘQ|N
G|QW D V]DNWDQiURN YpOHPpQ\H NLNpUpVpW N|YHWĘHQ $ V]DNWDQiURN IHJ\HOPH]Ę LQWp]NHGpVNpQW
szaktanári figyelmeztetést adhatnak annak a tanulónak, akinek magatartása, fegyelme órájukon
huzamosabb ideig nem NLHOpJtWĘ 6]DNWDQiUL ILJ\HOPH]WHWpV D] RV]WiO\IĘQ|N HOĘ]HWHV YpOHPpQ\H
kikérése nélkül is adható.

8. 2 Az egyes büntetési fokozatok kirovási sorrendje és a kirovás okai:
1. Szaktanári figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:


zavarja a tanórát;



a szaktanárral szemben tiszteletlenül viselkedik.

2V]WiO\IĘQ|NLILJ\HOPH]WHWpVEHQOHKHWUpV]HVtWHQLDWDQXOyWDNNRUKD


már kapott két szaktanári figyelmeztetést és újabb büntetést kell kiszabni;



LVPpWOĘGĘHQWLV]WHOHWOHQYLVHONHGpVWPXWDW



a tanórát mobiltelefonnal megzavarja;



késését harmadik alkalommal nem tudja igazolni;



1-2 igazolatlan órája van;



önkéntesen vállalt feladatát nem teljesíti.

2V]WiO\IĘQ|NLLQWpVEHQOHKHWUpV]HVtWHQLDWDQXOyWDNNRUKD


PiUPHJOpYĘRV]WiO\IĘQ|NLILJ\HOPH]Wetés után újabb büntetést kell kiszabni;



3-5 igazolatlan órája van.

2V]WiO\IĘQ|NLPHJURYiVEDQOHKHWUpV]HVtWHQLDWDQXOyWDNNRUKD


PiUPHJOpYĘRV]WiO\IĘQ|NLLQWpVXWiQ~MDEEEQWHWpVWNHOONLV]DEQL



5-10 igazolatlan órája van.

5. Igazgatói figyelmeztetésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:


PiUPHJOpYĘRV]WiO\IĘQ|NLPHJURYiVXWiQ~MDEEEQWHWpVWNHOONLV]DEQL



10-30 igazolatlan órája van.
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6. Igazgatói intésben lehet részesíteni a tanulót akkor, ha:


PiUPHJOpYĘLJD]JDWyLILJ\HOPH]WHWpVXWiQ~MDEEbüntetést kell kiszabni;



30-nál több igazolatlan órája van.

8. 3 Vétkes és súlyos kötelességszegés
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárást kell lefolytatni. A
IHJ\HOPLHOMiUiVWN|YHWĘHQtUiVEHOLKDWiUR]DWWDOOHKHWIHJ\elmi büntetést kiszabni. Az így kiszabott
fegyelmi büntetés lehet:


megrovás;



szigorú megrovás;



meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális
kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható);



áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (ez utóbbi csak abban az esetben,
KDD]LVNRODLJD]JDWyMDDWDQXOyiWYpWHOpUĘODPiVLNLVNRODLJD]JDWyMiYDOPHJiOODSRGRWW 



eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem
alkalmazható);



kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható);

(OHNWURQLNXVQDSOyKDV]QiODWDHVHWpQDV]OĘUpV]pUĘO
W|UWpQĘKR]]iIpUpVPyGMD
Az iskolában elektronikus napló nem kerül használatra.

$]RV]WiO\R]yYL]VJDWDQWiUJ\DQNpQWLpYIRO\DPRQNpQWL
N|YHWHOPpQ\HLDWDQXOPiQ\RNDODWWLYL]VJiNWHUYH]HWWLGHMHD]
RV]WiO\R]yYL]VJiUDMHOHQWNH]pVPyGMDpVKDWiULGHMH
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha:
a a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve;
a engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az
HOĘtUWQiOU|YLGHEELGĘDODWWWHKHWHOHJHW

16

Bartók Béla Általános Iskola ± Borsodszirák
Házirend

a ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a
NpWV]i]|WYHQWDQtWiVLyUiWPHJKDODGMDpVDQHYHOĘWHVWOHWG|QWpVHDODSMiQRV]WiO\R]yYL]VJiW
tehet;
a ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott
tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát mHJKDODGMD pV D QHYHOĘWHVWOHW G|QWpVH
alapján osztályozó vizsgát tehet.

10. 1 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit jelen házirend 2.
számú melléklete tartalmazza.

10. 2 A tanulmányok alatti vizsgák ideje
$]LVNROiQNEDQDN|YHWNH]ĘWDQXOPiQ\RNDODWWLYL]VJiNDWV]HUYH]]N
a osztályozó vizsga;
a pótló vizsga;
a javító vizsga;
a különbözeti vizsga.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsga szervezésénél
figyelembe vételre kerül, hogy a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási
évben kell megszervezni.
A tanulmányok alatti vizsgák tekintetében a vizsgára való jelentkezés határideje, a vizsgák
tervezett ideje minden év október 1-ig nyilvánosság elé kerül. Az információkat ki kell függeszteni
D] LVNROD KLUGHWĘWiEOiMiUD D V]OĘNNHO V]OĘL pUWHNH]OHWHQ NHOO LVPHUWHWQL PtJ D WDQXOyNNDO
RV]WiO\IĘQ|NLyUiQNHOOPHJRV]WDQL
$YL]VJiNLGĘSRQWMiUyODYL]VJi]yWDYL]VJiUDW|UWpQĘMHOHQWNH]pVNRUtUiVEDQLVWiMpNR]WDWQL
kell.

10. 3 Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje
$] RV]WiO\R]y YL]VJiUD W|UWpQĘ MHOHQWNH]pV tUiVEDQ D] LVNROD iOWDO HONpV]tWHWW
IRUPDQ\RPWDWYiQ\RQ Ä-HOHQWNH]pVLODSRV]WiO\R]yYL]VJiUD´ W|UWpQLN(J\MHOHQWNH]pVLODSRQFVDN
egy osztályozó vizsgára lehet jelentkezni.
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$ MHOHQWNH]pVL ODSRQ PHJ NHOO DGQL D WDQXOy QHYpW RV]WiO\iW D]W D WDQWiUJ\DW PHO\EĘO
osztályozó vizsgát kíván tenni; az osztályozó vizsgával éULQWHWWWDQWiUJ\D]RQpYIRO\DPDLWDPHO\EĘO
vizsgázni kíván; a jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét.
A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére javasolja, vagy nem
javasolja az osztályozó vizsgát. A jelentkezési ODSRWDpYHQDOXOLWDQXOyHVHWpEHQDV]OĘQHNLVDOi
NHOOtUQLD$MHOHQWNH]pVWtUiVEDQOHOHKHWPRQGDQLD]RV]WiO\R]yYL]VJDNLWĦ]|WWLGĘSRQWMDHOĘWW
QDSSDO(]WN|YHWĘHQDYL]VJiWOHPRQGDQLPiUQHPOHKHW
$YL]VJiUDW|UWpQĘMHOHQWNH]pVWD]LVNRODnevében az igazgató fogadja el és engedélyezi.

$WDQtWiVLyUiNIRJODONR]iVRNN|]|WWLV]QHWHNYDODPLQWD
IĘpWNH]pVUHEL]WRVtWRWWKRVV]DEEV]QHWLGĘWDUWDPDD
FVHQJHWpVLUHQG
$N|WHOH]ĘyUiNDWDWDQXOyND]yUDUHQGMNV]HULQWD]DOiEELPXQNDUHQGben kötelesek teljesíteni:
A tanítási óra
NH]GĘpVEHIHMH]Ę
száma

LGĘWDUWDPD

LGĘSRQWMD
(csengetési rend)

A tanítási órát
N|YHWĘV]QHW
LGĘWDUWDPD

1.

45 perc

8.00 ± 8.45

15

2.

45 perc

9.00 ± 9.45

10

3.

45 perc

9.55 ± 10.40

10

4.

45 perc

10.50 ± 11.35

10

5.

45 perc

11.45 ± 12.30

10

6.

45 perc

12.40 ± 13.25

50

7.

45 perc

14.15 ± 15.00

10

8.

45 perc

15.10 ± 15.55

-

$WDQXOyNQDND]yUDPHJNH]GpVHHOĘWWSHUFFHOD]LQWp]PpQ\EHQNHOOWDUWy]NRGQLXN
Az igazgató rendkívül indokolt esetben rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
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$]LVNRODLWDQXOyLPXQNDUHQG
Az intézményben alkalmazott oktatás munkarendje: nappali oktatás munkarendje. Az iskola tanév
N|]EHQL Q\LWYDWDUWiVL LGHMH KpWIĘWĘO ± péntekig, 7.00 órától ± 17.00 óráig. A tanulók és szüleik a
hivatalos ügyeiket (beleértve az információ- WiMpNR]WDWiVNpUpVW YDODPLQW D JD]GDViJL MHOOHJĦ
J\HLNHW KpWIĘWĘO± péntekig, 9.00 órától ± yUiLJLQWp]KHWLN$V]RUJDOPLLGĘV]DNRWN|YHWĘHQ
a nyári szünetben minden szerdán, 8.00 órától ± 12.00 óráig van ügyfélfogadás.

12. 1 TANULÓK JOGAI
A tanulók jogai
A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen tartalmazzák
a tanulók jogait és kötelességeit.
A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A szociális
WiPRJDWiVKR] YDOy D NO|QE|]Ę UpV]YpWHOL pV YiODV]WiVL MRJRN WRYiEEi D] LVNRODL
PXQNDPHJRV]WiVEDQLQWp]PpQ\HVtWHWWHJ\WWPĦN|GpVLMRJRVXOWViJRNDWDQXOyiOWDOPHJNH]GHWWHOVĘ
WDQpY NH]GHWpWĘO D OpWHVtWPpQ\KDV]QiODW D] LVNRODL UHQGH]YpQ\HNUH YRQDWNR]y HOĘtUiVRN D]RQEDQ
PiUDEHtUDWiVWN|YHWĘHQPHJLOOHWLNDWDQXOyW
Az iskola minden tanulója jogosult a tanulók felkészítését szolgáló helyiségeknek és
IHOV]HUHOpVHLQHN KDV]QiODWiUD WDQtWiVL LGĘEHQ WDQyUiQ NtYüli foglalkozások során az iskola nyitva
WDUWiVL LGHMH DODWW 0XQNDV]QHWL QDSRNRQ YDOy YDJ\ D] RNWDWiVL LGĘQ NtYOL KDV]QiODWKR] D]
LQWp]PpQ\YH]HWĘHOĘ]HWHVtUiVEHOLHQJHGpO\HV]NVpJHV$KHO\LVpJHNHWpVOpWHVtWPpQ\HNHWDWDQXOyN
csak pedagógus felügyelete mellett vehetik igénybe. A helyiségek használata során minden esetben
be kell tartani a munka- pVWĦ]YpGHOPLHQHUJLDWDNDUpNRVViJLpVYDJ\RQYpGHOPLHOĘtUiVRNDW

$WDQyUDLpVD]HJ\pEIRJODONR]iVRNUHQGMH
13. 1 A tanórai foglalkozások rendje


$WDQyUDLIRJODNR]iVRNEHFVHQJHWpVNRUNH]GĘGQHNpVNLFVHQJHWpVLJWDUWDQDN



$WDQXOyNQDNEHFVHQJHWpVNRUDWDQWHUHPEHQWDQWHUHPHOĘWWNHOOWDUWy]NRGQLXN
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$ ]iUYD WDUWRWW WDQWHUPHN HVHWpEHQ D WDQyUiN PHJNH]GpVH HOĘWW D WDQXOyNQDN D WHUHP HOĘWW
kell gyülekezniük.



$ WDQtWiVL yUiNUD D WDQXOy N|WHOHV D WDQV]HUpW IHOV]HUHOpVpW YDODPLQW HOOHQĘU]Ę N|Q\YpW
HOĘNpV]tWHQL



A tanuló a tanórai foglalkozás során köteles betartani a pedagógus utasításait, a tanóra
rendjét nem zavarhatja, hozzászólási/válaszadási szándékát kézfelemeléssel kell jeleznie, s
csak a pedagógus szólítására kérdezhet/válaszolhat.



A tanuló a tanórai foglalkozásokon köteles részt venni.
$] LVNROD WLV]WVpJYLVHOĘL D KHWHVHN DNLN D Ki]LUHQG EHWDUWiVD pUGHNpEHQ IHOHOĘVVpJWHOMHV

szolgálatot látnak el KHWHQNpQWL EHRV]WiVEDQ 0XQNiMXN ]DYDUiVD IHJ\HOPL YpWVpJQHN PLQĘVO $
hetesek kötelességeit jelen házirend 1. számú melléklete tartalmazza.

13. 2 Az egyéb foglalkozások rendje


A tanuló joga, hogy részt vegyen az iskola által szervezett egyéb foglalkozáson. Az egyéb
foglalkozások formái:
o rendszeres elfoglaltságok pl.: délutáni tanulás, felzárkóztatás, tehetséggondozás.
V]DNN|U|QNpS]Ękör, sportkör, diákkör,
o nem rendszeres elfoglaltságok pl.: iskolai rendezvények, ünnepségek, múzeum-,
színház-, mozilátogatás.



$ WDQXOy NH]GHPpQ\H]KHW NO|QE|]Ę HJ\pE IRJODONR]iVRNDW pV UpV]W YHKHW D]RNRQ
Kezdeményezheti iskolai diákkör létrehozását. A kezdeményezést írásban kell benyújtani az
igazgató számára. Az iskola a kezdeményezett diákkörre vonatkozó javaslatot a központi
faliújságon teszi közzé.



$WDQXOyMRJDKRJ\WDJMDOHJ\HQDUHQGV]HUHVHOIRJODOWViJRWMHOHQWĘHJ\pEIRJODONR]iVRNQDN
GLiNN|U|NQHN NO|QE|]Ę N|U|NQHN YDODPLQW LVNROiQ NtYOL WiUVDGDOPL V]HUYH]HWHNQHN $
NO|QE|]Ę UHQGV]HUHV HOIRJODOWViJRW MHOHQWĘ HJ\pE IRJODONR]iVRN LQGtWiViUD MHOHQWNH]pVL
OHKHWĘVpJHW D] LVNROD ± a jelen házirendben meghatározott ± a tantárgyválasztáshoz
hasonlóan biztosítja. Az iskola akkor köteles megszervezni és biztosítani a kezdeményezett
IRJODONR]iVPĦN|GpVpWKDD] DUUDMHOHQWNH]ĘNOpWV]iPDHOpULDIĘW



$ UHQGV]HUHV HOIRJODOWViJRW MHOHQWĘ HJ\pE IRJODONR]iVRNRQ YDOy UpV]YpWHO DGRWW WDQpYEHQ
N|WHOH]Ę KD DUUD D WDQXOy MHOHQWNH]HWW $] HJ\pE IRJODONR]iVRQ YDOy UpV]YpWHOUĘO
NLMHOHQWNH]QLFVDNDN|YHWNH]ĘWDQpYLLJpQ\felméréskor lehet.



$UHQGV]HUHVHOIRJODOWViJRWMHOHQWĘHJ\pEIRJODONR]iVRNLQJ\HQHVHNGHHJ\HVV]DNN|U|NpV
D] |QNpS]ĘN|U|N ± D]RN MHOOHJpWĘO IJJĘHQ ± térítési díjasak lehetnek. Ennek feltételeit, a
IL]HWHQGĘGtMUyOYDOyWiMpNR]WDWiVWD]LVNRODDMHOHQWNH]pVHNHOĘWWPHJDGMD
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(J\HV QHP UHQGV]HUHV HOIRJODOWViJRW MHOHQWĘ HJ\pE IRJODONR]iVRN SO V]tQKi] PR]L
múzeum, stb. látogatás) igénybevételéért részvételi díjat kell fizetni. Jelentkezéskor a díjakra
vonatkozó tájékoztatást a tanuló, illetve a kiskorú WDQXOyV]OĘMHV]iPiUDPHJNHOODGQL $
UpV]YpWHOLGtMDVIRJODONR]iVRQYDOyUpV]YpWHODWDQXOyV]iPiUDQHPOHKHWN|WHOH]Ę~J\KRJ\
annak térítési díja befizetésére is kötelezve legyen.)



$] HJ\pE IRJODONR]iVRN LGĘSRQWMiW pV KHO\V]tQpW D] LVNROD D IRJODONR]iVUD MHOHQWNH]ĘN
valamint a foglalkozást tartó igényei figyelembe vételével állapítja meg.



$]HJ\pEIRJODONR]iVRNLGĘSRQWMiUyODWDQXOyNtUiVEHOLYDJ\V]yEHOLWiMpNR]WDWiVWNDSQDN

$WDQXOyNWDQWiUJ\YiODV]WiViYDODQQDNPyGRVtWiViYDO
NDSFVRODWRVHOMiUiVLNpUGpVHN
$ WDQXOy LOOHWYH NLVNRU~ WDQXOy HVHWpEHQ D V]OĘ MRJD KRJ\ YiODVV]RQ D YiODV]WKDWy WDQWiUJ\DN
közül. A választható tantárgyakra való jelentkezést az iskola a tanulók, illetve szüleik részére
eljuttatott írásbeli jelentkezési lapon biztosítja. A választható tantárgy tanulásának megkezdését
PHJHOĘ]ĘWDQpYLOOHWYHIpOpYHOĘWWD]LVNRODPiMXV-LJHOĘ]HWHVPDMGV]HSWHPEHU-ig végleges
felmérést végez.
A kérelmek elbírálásának ± D]LJpQ\HNWHOMHVtWpVpYHO|VV]HIJJĘ± rangsorolási rendje (ha nagyobb
LJpQ\YDQPLQWDPHQQ\LWHOMHVtWKHWĘ D]RNEHQ\~MWiViQDNVRUUHQGMpEHQYDJ\VRUVROiVVDOW|UWpQLN
A tanuló minden tanév május 20-LJMHOH]KHWLtUiVEDQD]WKDDN|YHWNH]ĘWDQpYWĘOQHPNtYiQUpV]W
venni a választható tantárgy óráin. Az iskola köteles a választott tantárgy, illetve foglalkozás adott
WDQpYEHQW|UWpQĘEHLQGtWiViUDLOOHWYHEL]WRVtWiViUDDNNRUKDDMHOHQWNH]ĘNV]iPDHOpULDIĘW
Az iskola ± amennyiben a feltételek biztosítottak ± D WDQXOyN V]iPiUD OHKHWĘYp WHV]L D
pedagógusválasztást is.

$]LVNRODKHO\LVpJHLEHUHQGH]pVLWiUJ\DLHV]N|]HLpVD]
LVNROiKR]WDUWR]yWHUOHWHNKDV]QiODWiQDNUHQGMH
Az iskola biztosítja a tanulónak azt a jogát, hogy az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, iskolai
létesítményeket a tanítás HOĘWW D WDQyUiN N|]|WWL V]QHWHNEHQ YDODPLQW D WDQtWiVW N|YHWĘHQ GH D]
iskola nyitvatartási idejében igénybe vegye.
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A tanulók az intézmény egyik tantermében elhelyezett könyvtárat, annak nyitvatartási ideje alatt a
könyvtári SZMSZ szerint használhatják. $N|Q\YWiUQ\LWYDWDUWiVLUHQGMHD]LVNRODLKLUGHWĘWiEOiUD
valamint a könyvtár ajtajára kifüggesztésre kerül. A könyvtárat csak a könyvtáros jelenlétében lehet
igénybe venni.
A tornaszobában csak pedagógus felügyelete mellett lehet tartózkodni. A tanórai és
VSRUWIRJODONR]iVRQ D] XWFDL LVNRODL  UXKi]DW KHO\HWW WRUQD VSRUW IHOV]HUHOpVW SO WRUQDFLSĘ
HG]ĘFLSĘ SyOy WULNy WRUQDQDGUiJ WRUQDGUHVV] PHOHJtWĘ  NHOO YLVHOQL XJ\DQDNNRU NDUyUD J\ĦUĦ
nyaklánc, lógó fülbevaló, testékszer viselése ± a tanulók testi épségének megóvása érdekében ±
tilos, balesetveszélyes. A tornaszobára vonatkozó szabályok a tanulókkal a tanév elején ismertetésre
kerülnek.
Az iskola udvarát a tanulók szabadidejükben (szünetekben, lyukas órákon, a tanórákon
NtYOLLGĘV]DNEDQ az intézmény nyitva tartási idején belül szabadon igénybe vehetik. A földszinti
DXOD pV D]  HPHOHWL IRO\RVy LJpQ\EHYpWHOH FVDN D WDQyUiNRQ NtYOL LGĘV]DNEDQ D] HJ\pE
foglalkozások zavarása nélkül történhet.
A tantermek egyéb foglalkozásokra vonatkozó használati rendjét, a foglalkozást tartó
SHGDJyJXVLVPHUWHWLD]pULQWHWWWDQXOyNNDO$IRJODONR]iVRNLGĘSRQWMiWyUDUHQGEHQU|J]tWLN
$] LVNROiEDQ YiOWyFLSĘ KDV]QiODWD N|WHOH]Ę $ YiOWyFLSĘNHW D] DUUD NLMHO|OW KHO\HQ NHOO
tárolni.
Tanuláshoz nem feltétlenül szükséges eszközöket, értéktárgyakat (pl. tanítást zavaró játék,
UiGLy PDJQy PRELOWHOHIRQ PS OHMiWV]y QDJ\ pUWpNĦ pNV]HU V]iPRWWHYĘ PHQQ\LVpJĦ NpV]SpQ]
VWE  QH KR]]RQ D] LVNROiED NLYpYH KD HUUH RV]WiO\IĘQ|NpWĘO HQJHGpO\W NDSRWW $ WDQtWiVL yUiNRn
H]HNHWD]HV]N|]|NHWWiUJ\DNDWKDV]QiOQLWLORVNLNDSFVROWiOODSRWEDQNHOOWDUWDQL(OOHQNH]ĘHVHWEHQ
DV]DNWDQiUQDNMRJDYDQHOYHQQLpVFVDNDV]OĘQHNDGKDWMDYLVV]D1DJ\REEpUWpNĦWiUJ\DW pNV]HU
értékes óra, mobiltelefon stb.), valamint nagyobb öVV]HJĦ NpV]SpQ]W D WDQXOyN D] LVNROiED VDMiW
IHOHOĘVVpJUH D V]OĘ HQJHGpO\pYHO KR]KDWQDN $] HOYHV]HWW WiUJ\DNpUW D] LVNROD IHOHOĘVVpJHW QHP
vállal! Személyes tárgyaikra a tanulóknak kell vigyázni!

$]LVNRODiOWDOV]HUYH]HWWDSHGDJyJLDLSURJUDP
YpJUHKDMWiViKR]NDSFVROyGyLVNROiQNtYOLUHQGH]YpQ\HNHQ
HOYiUWWDQXOyLPDJDWDUWiV
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli
rendezvényeken elvárt tanulói magatartás, hogy:


tisztelettudóan viselkedjenek a tanáraikkal;
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kulturált magatartást tanúsítsanak;



az iskola nevéhez, jó hírnevéhez méltóan viselkedjenek;



a felügyeletüket ellátó pedagógus utasításainak eleget tegyenek.

Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok, foglalkozások
alkalmával a tanulók, valamint a pedagógusok számára tilos:


a dohányzás;



a szeszes ital fogyasztása;



kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása;



az alkohol és/vagy kábító vagy bódító szerek által befolyásolt állapotban való megjelenés,
tartózkodás.

,VNRODLyYy-YpGĘHOĘtUiVRNDPHO\HNHWDWDQXOyNQDND]
LVNROiEDQYDOyWDUWy]NRGiVVRUiQPHJNHOOWDUWDQLXN
17. 1 Az iskolai óvó-YpGĘHOĘtUiVRN
Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- pVWĦ]YpGHOPLRNWDWiVRQNHOOUpV]WYHQQLH
az LWWHOKDQJ]RWWV]DEiO\RNEHWDUWiVDVDMiWpVWiUVDLNWHVWLpSVpJpQHNYpGHOPHpUGHNpEHQN|WHOH]Ę$]
RNWDWiVUDD]HOVĘRV]WiO\IĘQ|NLyUiQNHUOVRUD]RNWDWiVPHJW|UWpQWpWGRNXPHQWiOQLNHOO
$ EDOHVHW PHJHOĘ]pVH pUGHNpEHQ D WDQXOyN IHODGDWD KRJ\ IHJ\HOPHzett magatartást
tanúsítson, tartsa be a foglalkozások, az iskola helyiségeinek rendjét, óvja az iskola felszereléseit,
VDMiWtWVD HO pV DONDOPD]]D D] HJpV]VpJHW pV EL]WRQViJRW YpGĘ LVPHUHWHNHW PHJLVPHUMH D] pSOHW
kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. Rendkívüli esemény (pl.: természeti
NDWDV]WUyID WĦ] ERPEDULDGy VWE  EHN|YHWNH]WHNRU D] LVNROD GROJR]yLQDN XWDVtWiVDLW YDODPLQW D]
pSOHWNLUtWpVLWHUYpEHQV]HUHSOĘHOĘtUiVRNDWEHNHOOWDUWDQL(OHNWURPRVEHUHQGH]pVHNNH]HOpVpKH] a
pedagógus felügyelete szükséges.
Ha a tanulók bármilyen rendkívüli eseményt észlelnek ± ĘWWiUVDLWD]LVNROiWYHV]pO\H]WHWĘ
állapotot tapasztal, rosszul érzi magát, vagy megsérült ± KDODGpNWDODQXO V]yOQLXN NHOO D IHOJ\HOĘ
vagy a leggyorsabban elérhHWĘSHGDJyJXVQDN$]LVNRODpSOHWpEHQpVXGYDUiQ~J\NHOON|]OHNHGQL
KRJ\VHQNLQHYHV]pO\H]WHVVHVHVDMiWVHWiUVDLWHVWLpSVpJpW1HPV]DEDGWĦ]YHV]pO\HVW]HWRNR]y
anyagot, valamint sérülést okozó, veszélyes tárgyakat (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába,
illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra hozni.
Nem szabad az udvaron kavicsot, köveket és botokat dobálni, az épület ablakain kimászni,
az emeleti nyílászárókon kihajolni, az ablakból bármilyen tárgyat kidobni, kiönteni. A tanulók
járhatnak az iskolába kerékpárral, de az udvaron óvatosan kell közlekedni, nem veszélyeztethetik
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mások testi épségét, ezért az udvaron kerékpárt csak tolni lehet. Motorkerékpárral tanuló nem jöhet
be az iskola területére.
Az iskola egész területén, az iskolán kívül pedagógusok által szervezett rendezvényen a
szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása szigorúan tilos!
Sajátos baleset- pV WĦ]YpGHOPL V]DEiO\RN YRQDWNR]QDN D WHFKQLND WHVWQHYHOpV pV NpPLD
órákra, ezeket a szaktanároN LVPHUWHWLN D] HOVĘ WDQyUiQ $ V]iPtWiVWHFKQLND pV WHVWQHYHOpV yUiN
PHJNH]GpVH HOĘWW pYHQWH HJ\ DONDORPPDO PXQNDYpGHOPL RNWDWiVEDQ pV UpV]W NHOO YHQQLN D
tanulóknak
7Ħ]- és bombariadó esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint
NHOO HOKDJ\QL D] pSOHWHW $ PHQHNOpVL LUiQ\RNDW PLQGHQ WDQpY HOHMpQ D] RV]WiO\IĘQ|N LVPHUWHWL
tanítványaival.

17. 2 A tanulók egészségének védelmét biztosító szabályok
A tanulók részére ± HJpV]VpJLiOODSRWXNQDSLHOOHQĘU]pVpUHIHOOYL]VJiODWiUD ± iskolaorvosi
pVYpGĘQĘLUHQGHOpVYDQ$YpGĘQĘKHWHQWHHJ\DONDORPPDOD]LVNROiEDQLVWDUWIRJDGyyUiW
Az iskolában csak egészséges gyermek tartózkodhat. A többi tanuló egészségének
PHJĘU]pVH pUGHNpEHQ EHWHJ WDQXOy D] LVNROiEDQ QHP WDUWy]NRGKDW D QDSN|]ben megbetegedett
gyermeket ± D] RV]WiO\IĘQ|N pUWHVtWpVH XWiQ ± D V]OĘ N|WHOHV D OHJU|YLGHEE LGĘQ EHOO HOYLQQL D]
iskolából.
0LQGHQV]OĘQHNN|WHOHVVpJHIHOKtYQL D]LVNRODILJ\HOPpW ± amikor tudomására jut ±, ha a
WDQXOy IHUWĘ]Ę SO V]DOPRQHOOD EiUiQ\KLPOĘ VNDUOiW  YDJ\ HJ\pE YHOH V]OHWHWW NO|QOHJHV
EHWHJVpJEHQ V]HQYHG SO HSLOHSV]LD DV]WPD YHV]pO\HV DOOHUJLD Oi]J|UFV VWE  $] LVNROD QHYHOĘ
intézmény, ezért dolgozói gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak. Kivételt jelent, ha a tanuló
orvosi XWDVtWiV PLDWW iOODQGy J\yJ\V]HUV]HGpVW LJpQ\HO pV HUUĘO D Ki]LRUYRViWyO LJD]ROiVW KR] SO
szívbetegség, asztma stb.).
Az iskola területére állatot behozni tilos.

$WDQN|Q\YHOOiWiVV]DEiO\R]iViQDNUHQGMH
18/1.Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár
állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges
SHGDJyJXVNp]LN|Q\YHNHWDSHGDJyJXVRNiOWDOPHJKDWiUR]RWWLGĘSRQWEan kölcsönözhetik ki a
könyvtárból.
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18/2. A tankönyvrendelést ± a munkaközösségek véleményének kikérésével ± az igazgató által
PHJEt]RWWWDQN|Q\YIHOHOĘVNpV]tWLHO$]LJD]JDWyWiMpNR]WDWMDDV]OĘNHWDPHJUHQGHOWWDQN|Q\YHN
N|UpUĘOOHKHWĘYpWHV]LKRJ\DWDQN|Q\YUHQGHOpVWDV]OĘLPXQNDN|]|VVpJYpOHPpQ\H]]H$]
igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi
DIHQQWDUWytUiVRVHJ\HWpUWĘQ\LODWNR]DWiW
18/3. Tanulóink V]iPiUDPLQGHQpYV]HSWHPEHUpEHQOHKHWĘVpJHW EL]tosítunk nem alanyi jogon
járó V]RFLiOLV WDQN|Q\YWiPRJDWiV LJpQ\EH YpWHOpUH $ WiPRJDWiV D V]OĘ LOOHWĘOHJ QDJ\NRU~ WDQXOy
írásos kérésére, a tanuló szociális helyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével
adható.

7DQXOyiOWDOHOĘiOOtWRWWGROJRNWXODMGRQMRJiUDYRQDWNR]y
V]DEiO\R]iV
Az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a
WDQXOyiOOtWRWWHOĘDWDQXOyLMRJYLV]RQ\iEyOHUHGĘN|WHOH]HWWVpJpQHk teljesítésével összefüggésben.
$UDM]RNDWpVNpS]ĘPĦYpV]HWLPXQNiNDWpUWpNHOpVpVDMRJV]DEiO\EDQPHJKDWiUR]RWWĘU]pVLLGĘ
elteltével a tanuló kérésére az intézmény visszaadja alkotójának. Egyedi esetekben a díjazásról a
WDQXOy W|UYpQ\HVNpSYLVHOĘMH és az iskola írásbeli megállapodást köt.
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=iUyUHQGHONH]pVHNpVOHJLWLPiFLyV]iUDGpNRNPHJWHNLQWKHWĘND]LQWp]PpQ\EHQ.
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