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1. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES 

RENDELKEZÉSEK 

 

1.1. 

A tanulónak joga, hogy személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad 
kibontakozásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát az iskola tiszteletben 
tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. 
1.2. 

A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben 
fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, 
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi 
mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az 
iskola főigazgatójához, a szülők munkaközösségéhez, illetve írásban panaszt tehet az iskola 
igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 
1.3. 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 
minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, 
tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot 
tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, szülői 
munkaközösséghez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi 
választ kapjon. 
1.4. 

A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletbe. A választás részletes 
szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 
1.5. 
A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete miatt. A 
tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai 
önazonosságát tiszteletben tartsák. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, 
segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola főigazgatójához, a 
szülők munkaközösségéhez, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a 
törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál. 
1.6. 
Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskolától kérheti a kár 
megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta, 
vagy ha a kárt az iskola működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha olyan 
dologban következett be kár, amelynek behozatalát jelen házirend nem javasolja, de a tanuló 
mégis behozta azt. 
1.7. 

A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más(ok) 
viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 
1.8. 

A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, és válasszon a választható 
tantárgyak, foglalkozások közül; benevezzen tanulmányi, sport és egyéb versenyekre; tagja 
legyen iskolai, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, részt vegyen a diákkörök 
munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, az igazgató előzetes tájékoztatásával és 
engedélyével. A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése szeptember folyamán történik, a 
jelentkezéseket az osztályfőnököknek vagy a szaktanároknak kell leadni. A versenyekre, 
pályázatokra a kiírásban meghatározott feltételek alapján lehet jelentkezni. 
1.9. 
A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába 
érkező postai küldeményeit az iskola nevelői szobájában veheti át, azt az iskola nem bontja fel és 
nem iktatja. A küldemény érkezéséről az osztályfőnöke tájékoztatja őt. 
1.10. 
A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt 
törvénysértő módon állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola főigazgatójához 
kell benyújtania. 
1.11. 

A tanulónak joga, hogy – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – független 
vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét a tanulónak írásban, a 



tanév, illetve a félév vége előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az iskola 
főigazgatójához, aki továbbítja kérelmét az illetékes szervekhez. 
1.12. 

A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, 
számítógépes termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit térítésmentesen, de csak 
nevelői felügyelet mellett használja. 
1.13. 
A tanulónak joga, hogy jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén ingyenes 
tankönyvellátásban és kedvezményes étkezésben részesüljön. Az igénylés módjáról az 
osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős ad felvilágosítást. 
1.14. 
A tanulónak joga, hogy az iskolában kötelezően választható tantárgyként, vagy tanórán kívüli 
foglalkozás keretében fakultatív hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet egyházi jogi személy 
szervez. 
1.15. 
A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje tanórai foglalkozásokon való 
részvétel alól a felmentését. A szülő a kérelmet írásban nyújtja be az iskola főigazgatójának, aki 
jogszabályban meghatározottak szerint dönt. A magántanulót ugyanazon jogok illetik meg, mint a 
többi tanulót. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a magántanulónak minden 
tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie a szaktanárokkal egyeztetett időpontban. 
Felkészítéséről a szülő gondoskodik, kivéve, ha a tanuló orvosi szakvélemény alapján 
magántanuló. Magatartását és szorgalmát egyik esetben sem kell minősíteni. 
1.16. 

Az iskolák a Közoktatási törvény 2.sz. mellékletében meghatározott adatokat tarthatják nyilván és 
kezelhetik. A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási 
kötelezettség terheli. A mellékletben felsorolt adatok statisztikai célokra felhasználhatóak. 
1.17. 

A tanulónak joga van ahhoz, hogy saját döntése alapján önkéntes munkát végezzen az 
intézményben. 
1.18. 

A tanulónak joga van tanévenként és tantárgyanként egyszeri alkalommal arra, hogy a 
tananyagot tőle ne kérjék számon. Ezt az óra elején kell kérnie. 

 
 
 

 

2. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI, FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

2.1. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 

2.1.1. 
A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, 
eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 
megfelelően – tanulmányi kötelezettségeinek és másokat se akadályozzon ebben. 
2.1.2. 
A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat 
megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a 
tanulmányok alatti vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett 
segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), a 
vizsgáját, dolgozatát az addigi teljesítményét figyelmen kívül hagyva értékeli a szaktanár. 
2.1.3. 
A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, 
az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola 
szabályzatainak előírásait. 
2.1.4. 
A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi 
méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 
2.1.5. 

A tanulók kötelesek az iskola épületén belül váltócipőt viselni a folyosók és a tantermek 
tisztaságának megőrzése végett. 

 
2.2. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉS 



Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirend előírásait szándékosan vagy gondatlanul 
megszegi, fegyelmező intézkedésben részesítendő. Fegyelmező eljárással élhet minden 
osztályfőnök, kezdeményezheti minden szaktanár és alkalmazhatja az igazgató is. 

 

A fegyelmező intézkedés fokozatai: 

 szaktanári figyelmeztetés, (5 szaktanári figyelmeztetés után…) 

 osztályfőnöki figyelmeztetés szóban (ellenőrzőbe beírandó) 

 osztályfőnöki figyelmeztetés írásban 

 osztályfőnöki intő 

 osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intő 

 nevelőtestületi fegyelmi eljárás 

2.3.  
A fegyelmező intézkedéseket ellenőrző útján a szülővel is közölni kell (a szóbeli figyelmeztetést 
is). 
2.4.  

Fegyelmi eljárást súlyos fegyelmi vétség esetén kell kezdeményezni. 
2.5. Súlyos fegyelmi vétségnek tekintendő: lopás, szándékos rongálás, garázdaság, dohányzás, 
alkoholizálás, a 30 órát meghaladó igazolatlan mulasztás, a felnőttekkel szembeni durva, sértő 
magatartás, politikai vagy államellenes izgatás, a közerkölcsöt sértő magatartás. 

 
 
 

 

3. A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

 

A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, sportteljesítményéért, közösségi 
tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola 
igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A tanulmányi 
eredmények szerinti jutalmazás részletes szabályai az iskola pedagógiai programjában vannak 
lefektetve. 
3.1. Év közbeni jutalmazási lehetőségek: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 
3.2. Év végi jutalmazási lehetőségek: 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 

 oklevél, 

 jutalomkönyv. 

3.3. Tanulóknak adható kitüntetések, jutalmak: 

  4. évfolyam elvégzése után a négy év alatt nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért 

és példamutató magatartásért: Nebuló díj. 

  8. évfolyam elvégzése után: Krepuska díj a kitűnő tanulmányi munkáért és 

példamutató magatartásért jár. 



 
 

 

4. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE, A TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK 

VÉGREHAJTÁSÁNAK MÓDJA 

 
 
 

 

4.1 AZ ISKOLA MUNKARENDJE 

 

4.1.1. AZ ISKOLA NYITVA TARTÁSA 

A szorgalmi időszakban minden nap 7.00- 1800 óra között 

A szünidőben ügyeleti nyitva tartás működik (hetente 1 alkalommal), melynek idejéről 
az intézményegység vezetője dönt. 

 
Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje: 
13.00 – 16.00 Naponta 

 
 

4.1.2. A CSENGETÉS ÉS AZ EBÉDELTETÉS RENDJE: 

1. óra 08.00 – 08.45 
2. óra 08.55 – 09.40 

Tízórai 
3. óra 09.55 – 10.40 
4. óra 10.55 – 11.40 

5. óra 11.55  – 12.40 

6. óra 12.45  – 13.30 

7. óra 13.35 – 14.20 
A napközis foglalkozások (1- 4. osztály) délutáni rendje 

12.35 – 14.15 Szabadidős tevékenység, ebédelés 
14.15 - 15.15 Tanulási idő 
15.15 – 15.30 Uzsonna 
15.30 – 16.00 Szabadidős tevékenység 

Tanulószoba rendje (5 - 8. osztály): 
12.40 – 14.30 Szabadidős tevékenység, ebédel 
14.30 – 15.30 Tanulási idő 
15.30 – 15.45 Uzsonna 

15.45 - 16.00 Szünet 
16.00 – 17.00 Összevont ügyelet 

 

Az osztályok a számukra kijelölt időpontban ebédeljenek. 
Az 1. 2. és 3. osztály tízóraiztatása az ebédlőben, a 4-8. osztályoké pedig a tantermekben 
történik. A hetesek feladata a tízórait felvinni az osztálytermekbe, s a maradékot az 
ebédlőbe visszavinni. 
Az óraközi szünetek rendjét az ügyeletes pedagógusok felügyelik. 

A tanulók a kifüggesztett időpontban fizessék ki minden hónapban az ebédjüket. 
Minden nap reggel 9 óráig lehet lemondani az ebédet. (A lemondott ebéd összegét a 
következő hónapban jóváírják.) 

 
4.1.3.  

A tanuló az órarend szerinti első órája előtt minimum 10 perccel tartózkodjon a számára kijelölt 
terem előtt a nevelő megérkezéséig. Vásárlás céljából a tanulók nem hagyhatják el az iskola 
épületét, a reggelit vagy ebédet hozzák magukkal. 

A tanítási órák alatt (osztályteremben és azon kívül) a tanítást semmilyen módon sem 
szabad zavarni. 
Az óraközi szünetet a tanulók számára biztosítani kell. 



Az óraközi szüneteket a tanulók a folyosón töltik, a 3. és 4. szünetben a tanulók megfelelő 
időjárás esetén az udvaron tartózkodnak. 

 
4.1.4.  

Egy-egy osztály (csoport) megbízott felelőse a hetes. 

 Egy osztályban mindig 2 hetes, kislétszámú osztály esetén minimum 1 

hetes van. Ha a hetesek hiányoznakk, a névsorban a következő köteles a 

hetesi teendőket ellátni. 

 Csoportbontás esetén a hetesi teendők ellátása a szaktanárral egyeztetett 

módon történik. 
A hetes feladatai: 

 tanítási óra előtt vegye számba a hiányzókat és jelentse az órát tartó 

tanárnak, gondoskodjon krétáról, 

 a szünetekben küldje ki a tanulókat a tanteremből, 

 az órák végén gondoskodjon a terem szellőztetéséről, a tábla kikapcsolásáról, 

s a tisztaságról, 

 gondoskodjon a tanterem rendjéről, lámpák lekapcsolásáról 

 ha becsengetés után 5 perccel a tanár nem ment be az osztályukba, jelentse 

ezt a nevelői irodában. 
4.1.5.  

A tanulók a tanítási órán, más foglalkozáson, rendezvényeken, ünnepélyeken pontosan, 
megfelelő időben és módon jelenjenek meg. (Egyenruhában v. az alkalomnak megfelelő 
öltözetben; egyenruha: lányoknak sötétkék v. fekete szoknya, fehér blúz; a fiúknak sötét nadrág, 
fehér ing.) A tanuló részt vesz a tanítási órák, rendezvények és iskolán kívüli programok 
előkészítésében az osztályfőnök útmutatása szerint. A csoportot csak az osztályfőnök 
engedélyével hagyhatja el. 
4.1.6.  

A tanulók az ellenőrző könyvet a tanév végéig őrizzék meg, és azt minden nap hozzák magukkal 
az iskolába. Az iskola a szülőkkel írásban az ellenőrző könyv és alsó tagozaton üzenő füzet útján 
tartja a kapcsolatot. A kapott érdemjegyek ellenőrző könyvbe való beírása a szaktanárok 
kötelessége, a bejegyzéseket a szülők írják alá. Az osztályfőnök havonta ellenőrizze, hogy a 
kapott érdemjegyek bekerültek-e az ellenőrzőbe, és azt aláírásával lássa el. 
4.1.7.  

Tanulmányi versenyekre, sportversenyekre, nyelvvizsgára és nyílt napokra (8. osztály/2 nap 
tanulónként) hiányzási kedvezmények kaphatók. 

A 7. és 8. osztályok számára a pályaválasztás segítése miatt 1 pályaorientációs nap áll a 
rendelkezésükre. 

4.1.8.  

Egy napon csak 2 témazáró dolgozat íratható. A témazáró dolgozat időpontját a tanár a dolgozat 
írása előtti órán egyeztesse az osztállyal. A dolgozatokat a tanár 10 munkanapon belül javítsa és 
adja ki. 
4.1.9.  

A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan a birtokába került 
dolog felett, amelyet a tanuló állított elő. A tanuló kérésére tanulói jogviszonya megszűnésekor 
kapja meg a létrehozott dolgot abban az esetben, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
4.1.10.  

A tanítási idő után a tanulók csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában. 

 
 
 

 

4.2 A TANULÓI HIÁNYZÁSOK KÖVETKEZMÉNYEI 



4.2.1. 
A tanulói hiányzások következményeit a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-nak 7. és 8. 
bekezdése határozza meg. 
4.2.2. 

A tanulók orvosi vizsgálatra lehetőség szerint tanítási órán kívül menjenek el. A rosszullétet, 
balesetet azonnal jelentsék az ügyeletes pedagógusnak, a szaktanárnak, az osztályfőnöknek, 
illetve a nevelői irodában lévő pedagógusnak. Mindenfajta iskolai mulasztást és késést 
igazoljanak az ellenőrző könyv útján az iskolába érkezésük utáni három munkanapon belül. Ha a 
távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskolaköteles a szülőt értesíteni a 
tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét 
az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a 
tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a gyermekvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat 
közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Az óráról való késés fegyelmező 
intézkedést von maga után. A késések percei összeadódnak, s ha elérik a 45 percet 1 igazolatlan 
órának számítanak. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 
4.2.3. 

Egy-egy tanítási óráról (v. más foglalkozásról) a szaktanár, több óráról, egy-két tanítási napról az 
osztályfőnök, 3 vagy több napról az igazgató adhat távolmaradási engedélyt a tanulóknak a szülő 
előzetes írásbeli kérelmére. 
4.2.4. 

Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból a 
tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető, a tanév végén nem minősíthető. 
Ha a tanulónak nincs a 250 mulasztott óráiban igazolatlan órája a nevelőtestület engedélyezheti 
számára az osztályozó vizsgát. 
Amelyik tantárgyból elegendő érdemjeggyel rendelkezik (félévenként 3 érdemjegy) félévkor és év 
végén érdemjeggyel minősíthető. 
Ha a tanuló igazolt és igazolatlan óráinak száma együttesen meghaladja a 250 órát, s ebből 20 
igazolatlan, a tanuló évfolyamismétlésre köteles. 
Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 
mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát 
kell tennie. 

 
 
 

 

4.3 A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE 

ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK 

 
4.3.1. 
A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és 
alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a 
felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola 
alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, 
továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –, ha megsérült. Ha az iskola a tanulónál észleli a 
betegség tüneteit vagy tudomást szerez a balesetről, telefonon értesíti a szülőt ill. gondoskodik a 
tanuló szükség szerinti elkülönítéséről és orvosi ellátásáról. 
4.3.2. Az iskola biztosítja a tanulóknak a törvényben előírt orvosi szűrővizsgálatokat 
(gyermekorvosi, fogorvosi), melynek időpontját az osztályfőnök közli. A további orvosi ellátásról a 
szülőnek kell gondoskodni. 
4.3.3. Védő-óvó előírások: 

 Tanulóink ügyeljenek a külső és belső lépcsők balesetmentes használatára. 

  A veszélyhelyzetről (tűz, csőtörés, stb.) azonnal értesítsék a pedagógusokat vagy 

iskola bármely dolgozóját, bombariadó esetén pedig a pedagógusok vezetésével 

azonnal el kell hagyniuk az épületet a kiürítés rendjének megfelelően. 

 Az épület elhagyására vonatkozó kiürítési tervet az osztályfőnök az első tanítási 

napon ismerteti, és évente egy alkalommal tűzriadó keretében a gyakorlatban is 

kipróbáljuk. 



  A baleseti forrást (pl. törött villanykapcsoló, konnektor, törött, hasadt asztal, 

szekrény, üveg, csúszós út, lépcső, stb.) a tanulók kötelesek jelezni az 

osztályfőnöknek, szaktanárnak vagy az iskola vezetőségének. 

 Iskolánkban különösen nagy az emeletről, illetve a korlátról való leesés veszélye, 

valamint veszélyes terület a salakos pálya melletti betonlelátó, ezért nagyon 

elővigyázatosnak kell lenni. (A tanulók ne üljenek rá, ne lökdösődjenek a közelében, 

ne hajoljanak át rajta, stb.) 

 A testnevelés, technika és életvitel órákon, illetve gyakorlatokon használt eszközök 

is balesetet okozhatnak. A tanulók azonnal jelezzék a testnevelő tanároknak, ha 

bármit veszélyesnek, hibásnak találnak. Tanítási idő alatt az iskola tornatermében 

csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai cipőben a tornaterembe bemenni 

tilos! 

 A termekben lévő mindenféle elektromos berendezések csak tanári engedéllyel 

működtethetők. 

  Tűzveszélyes anyagot, sérülést okozó veszélyes tárgyakat tilos az iskolába ill. az 

iskola által szervezett külső programokra vinni. 

  A tanuló minden tanévben tanulóbiztosítást köthet az iskolában, meghatározott 

feltételek szerint. A tanulók minden tanévben alap tanulóbiztosítással rendelkeznek, 

de ezen túl külön egyénileg is köthetnek. 

4.3.4. A tanuló kötelessége, hogy az iskola területén, illetve az iskola által szervezett 
foglalkozásokon, tanulmányi kirándulásokon ne dohányozzon, szeszes italt és kábító hatású 
szereket ne fogyasszon és ne árusítson. Az 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 
kimondja, hogy nem jelölhető ki dohányzóhely közoktatási intézménynek a tanulók által is 
használt helyiségeiben. A dohányzási törvényt megsértő 14. életévét betöltött tanulóval szemben 
külön jogszabály szerinti fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 

 
 

 
4.4. A TANULÓK ÉRTÉKEINEK BIZTONSÁGOS MEGŐRZÉSE, AZ ÉPÜLET 

BERENDEZÉSI TÁRGYAINAK, FELSZERELÉSEINEK VÉDELME 

ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES RENDELKEZÉSEK 

 
4.4.1. 

A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott 
eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, közreműködjön saját környezetének és 
az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. Ha a tanuló a nevelési - oktatási 
intézménynek kárt okoz, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint 
vonható felelősségre. A kártérítés mértékére a Közoktatási törvény 77. §-a az irányadó. 
4.4.2. 

Értékes órát, ékszereket, tárgyakat, mobiltelefont, stb. a tanulók lehetőleg ne hozzanak magukkal, 
mert azokért az intézmény nem vállal felelősséget. A tanórán, a tanítás ideje alatt a tanórán kívüli 
foglalkozásokon és az ünnepségeken az épületben a mobiltelefont ki kell kapcsolni. Az 
intézmény csak a leadott készülékekre vállal felelősséget. Aki engedély nélkül használja a 
mobiltelefonját, attól elvételre kerül, és csak a tanítási nap végén kapja vissza. 
4.4.3. 

A tanulók kabátjukat, váltócipőjüket és egyéb felszerelésüket a kijelölt helyen helyezzék el. 
4.3.4. 
Az iskola területén talált tárgyakat a nevelői irodában kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot 
követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. 



4.4.5. 

A tanulók által az iskolába behozott, de a tanításhoz nem szükséges tárgyak elvehetők, a tanítási 
nap végén a tanulónak, nagyobb érték esetén a szülőnek vissza kell adni, kivéve a jogszabályban 
tiltott eszközöket. A tanulók nem tarthatnak maguknál tűz gyújtására alkalmas eszközöket, 
valamint fegyvert. 

 
 
 

 
5. AZ ISKOLAI DIÁKKÖZÖSSÉGEK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

JOGAINAK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

5.1. 
A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 
diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő 
valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú 
személy segíti, aki – a diákönkormányzat megbízása alapján – eljárhat a diákönkormányzat 
képviseletében is. 
5.2. 

A diákönkormányzat – a nevelőtestület véleményének kikérésével – dönt saját működéséről, a 
diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei 
gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai diákönkormányzat 
tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer 
(iskolaújság, iskolarádió, stb.) létrehozásáról. A diákönkormányzat évente legalább egyszer 
diákközgyűlést tart. 
5.3. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, 
és a nevelőtestület hagyja jóvá. 
5.4. 
A diákönkormányzat az aktuális ügyeket a következő módon ismerheti meg: 

 az iskola igazgatója és a DÖK vezető rendszeres találkozása során 

 a DÖK munkáját segítő tanár tájékoztatása alapján. 
5.5. 
A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 
működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat 
véleményét írásban juttatja el az iskola igazgatójának a vele egyeztetett időpontig. 
5.6. 
Az iskolai diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő 
kérdésekben: 

  jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai Szervezeti és Működési 

Szabályzat elfogadásakor; 

 tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor; 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor; 

 a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor 
5.7. 
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, 
berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. 

 
 

 
6. A DIÁK PROBLÉMÁK FELTÁRÁSÁNAK, KEZELÉSÉNEK ISKOLAI 

MÓDSZEREI 

 

6.1. A tanulónak joga, hogy jogainak megsértése esetén – jogszabályban meghatározottan az 
iskolai panaszkezelési szabályzat szerint – eljárást indítson. 



6.2. Jogorvoslati és problémakezelési lehetőségek 

 Tantárgyi probléma esetén a tanuló fordulhat szaktanárához. 

 Bármely kérdés megoldásában a tanuló kérheti osztályfőnöke segítségét. 

 Felmerülő problémáját megbeszélheti az iskola gyermekvédelmi felelősével. 

  Igénybe veheti a DÖK érdekvédelmi szolgáltatását.(Ezek időpontját a DÖK 

munkaterv tartalmazza. 

 Indokolt esetben megkeresheti a tagintézményvezetőjét, az iskola főigazgatóját. 

6.3. A szülők a gyermeküket érintő kérdésekben élhetnek a fent felsorolt lehetőségekkel, 
illetve részt vehetnek a szülői fogadóórán. Több tanulót vagy az egész tanuló csoportot érintő 

kérdésekben élhetnek az iskola panaszkezelési szabályzat adta lehetőségekkel, illetve a szülők 
megbízott képviselőik útján jelezhetik gondjaikat az intézményegység vezetőjének, az iskola 
főigazgatójának. 

 
 

 
7. ÚJ TANULÓ ÁTVÉTELE: 

 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: 

 
 diákigazolvány 

 születési anyakönyvi kivonat 

 lakcímkártya 

 TAJ kártya 

 bizonyítvány 

 ha van szakvélemény, GYVK papír, orvosi vélemény 

 napló másolat 

 
 
 

 
8. A TANKÖNYVELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

Minden tanuló részére jogszabály szerint ingyenesen biztosítjuk az előírt tankönyveket és 
munkafüzeteket. 

A tankönyveket az iskolai könyvtár állományból, a helyben szokásos rend szerint kapja meg a tanuló. 
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott 
tankönyvfelelős készíti el. 
A tankönyvfelelős elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak. 

 
 
 

 

9. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Intézményünkben a tanulók kétharmados többsége minősül a tanulók nagyobb közösségének. 

A házirendet a nevelői, szülői és tanulói közösség felül vizsgálja, és pontjait az adott tanév október 
1-éig módosíthatja. 



 

Somoskőújfalu 2020. szeptember 1.  
……………………………………… 

Sáriné Princz Ildikó 
        intézményegység vezető 


