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A HÁZIREND HATÁLYA 

Az intézmény neve:  Kossuth Lajos Általános Iskola 

Székhelye:  Nyékládháza, Kossuth út. 54/b. 

OM azonosító:  029128 

A hatálybalépés időpontja:  2013. április 2. 

 

1.A Házirend önálló iskolai belső jogi norma, a nemzeti köznevelési törvény 

felhatalmazása alapján alkotott, az intézmény Pedagógiai programjához igazodó 

belső jogi forrás. 

Az iskola igazgatója a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, ame-

lyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó egyetértés-

ét. 

2. A Házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden 

személyre (tanulóra, szülőre, alkalmazottra). 

3. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illet-

ve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagó-

giai program alapján az iskola szervez, és amelyen ellátja a tanulók felügyeletét. 

A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK SZABÁLYAI 

1. A Házirendet az iskola igazgatója készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. El-

fogadásakor a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat egyetértési jogot 

gyakorol.  

2. A Házirend módosítását a diákönkormányzat, a szülők közössége, a nevelő-

testület és az iskola vezetője kezdeményezheti. 

3. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztály-

főnöknek tájékoztatni kell 

 a tanulókat osztályfőnöki órán  

 a szülőket szülői értekezleten. 

4. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait 

minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán 

 a szülőkkel szülői értekezleten 

A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

1. A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülő-

nek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A szülők a Házirendet minden tanév első szülői értekezletén ismerhetik meg, 

a tanulók pedig az első osztályfőnöki órán. Ezen kívül tájékoztatást kérhetnek 

róla az osztályfőnöktől vagy az iskolavezetőség bármelyik tagjától. 

3. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola portáján 

 az iskola irattárában 

 az iskola nevelői szobájában 

 az iskola igazgatójánál 
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 az osztályfőnököknél 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

 az SZM vezetőjénél. 

 Az intézmény honlapján (www.nyekisuli.hu) 

4. A Házirend egy példányát – a nemzeti köznevelési törvény előírásainak meg-

felelően- az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztály-

közösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető- az 

osztályfőnök áll.  

 Az osztály tanulói maguk közül - az osztály képviseletére, valamint kö-

zösségi munkájának szervezésére, az iskolai diákönkormányzat vezetősé-

gébe osztálytitkárt és helyetteseket választanak.  

A DIÁKKÖRÖK 

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkö-

rök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, 

énekkar, művészeti csoport stb. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott 

tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a di-

ákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. 

 A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetősé-

gek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munka-

terv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.  

 A diákköröket nevelő, szülő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagy-

korú személy vezeti, ha rendelkezik megfelelő pedagógiai végzettséggel. 

AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT 

 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tan-

órán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákön-

kormányzat működik. 

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályok megválasztott 

küldötteiből álló diákönkormányzat irányítja (osztálytitkár és helyettesei 

5. évfolyamtól). 

 A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott 

felsős nevelő és alsó tagozaton tanító helyettese segíti. 

 Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot 

segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, vé-

leményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot se-

gítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 
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A TANULÓK JOGAI 

1. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A szociális támogatáshoz va-

ló jogok az első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót. 

2. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak lét-

re. A diákkör megalakításához minimálisan 15 tanuló szükséges. A diákkör te-

vékenységének az iskola pedagógiai programjához kell illeszkednie. Kapcsolód-

hat bármilyen tantárgyhoz, művészeti vagy sporttevékenységhez, az egészséges 

életmód, a kulturált környezet kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

Az intézmény vezetője nyilvántartásba veszi a diákkört. A diákkörök működé-

sének tárgyi feltételeit (pl. teremszükséglet) az intézmény lehetőségeihez mérten 

biztosítja. 

3.1.  Az iskola diákönkormányzatának véleményét ki kell kérni a tanulók na-

gyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál. Nagyobb közösségnek kell 

tekinteni az iskolai évfolyam, osztály, idegen nyelvi csoport, diákkör tagjainak 

50%-át +1 főt. 

3.2.  A tanuló a diákönkormányzathoz fordulhat olyan iskolai döntések, eljárá-

sok ellen, amelyek valamilyen problémát, gondot jelentenek, esetleg sértik a jo-

gait. A diákönkormányzat vezetője kezdeményezheti a panasz kivizsgálását an-

nál a személynél, akinek ez a hatáskörébe tartozik. Ez lehet a szaktanár, osztály-

főnök, vagy az igazgató, igazgatóhelyettesek.  

3.3. Az érdekegyeztetés, az iskolai döntéshozatalban való részvétel elősegítése 

érdekében, az igazgató évente legalább egy alkalommal részt vesz a diákönkor-

mányzat ülésén. 

3.4. A diákönkormányzat dönt az egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 

nevelőtestület véleményének kikérése mellett. A diák-önkormányzati nap idő-

pontját az iskola éves munkaterve rögzíti. A diák-önkormányzati nap programját 

a diákönkormányzat állítja össze a segítő tanár közreműködésével.  

4.1. A tanulónak a tanulmányait érintő valamennyi kérdésről tájékozódási joga 

van. E jogával közvetlenül is élhet szóban a szaktanáránál, osztályfőnökénél, az 

iskolavezetés bármelyik tagjánál. 

4.2. A tanulónak joga van dolgozatai eredményeinek 15 tanítási napon belüli 

megismerésére. 

5. A tanulónak véleményezési és javaslattevő joga van az őt érintő összes kér-

désben. Jogaival egyénileg és tanulóközösségen keresztül is élhet. Vélemény-

nyilvánításával természetesen nem sértheti meg mások személyiségi jogait, em-

beri méltóságát. Rendszeresen élhet véleménynyilvánítással a diákönkormányzat 

ülésein. 

6. A tanulók az osztályfőnöki órákon, illetve DÖK gyűléseken, az iskolagyűlé-

seken kapnak tájékoztatást az őket érintő kérdésekről.  

7. A témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal időben közölni kell. Egy na-

pon, alsó tagozaton egy, felső tagozaton két témazáró (egy egységet, vagy témát 

lezáró) dolgozat írattatható. Utolsó órában csak akkor, ha az adott tárgyból az 
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órarendben nincs 1- 5. óra. Az írásbeli dolgozatokat 15 napon belül kell kijaví-

tani. 

8. A tanulónak különösen joga, hogy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, 

és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jog-

szabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz 

való jogának gyakorlását. 

9. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak – az iskola nevelő és 

oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. Ezen 

való részvétel önkéntes. Az időpont és helyszín a hirdetőtáblán található. 

10. A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben a szülői munkaközösség-

nek a Nkt. 72. § (5) bekezdésében biztosított joga, hogy véleményt nyilvánítson. 

Nagyobb közösségnek kell tekinteni az iskolai évfolyam, osztály, idegen nyelvi 

csoport, diákkör tagjainak 50%-át +1 főt. 

11. A családok anyagi helyzetétől függően ingyenes tankönyvellátásban, ingye-

nes vagy kedvezményes étkezésben részesülhetnek az arra rászoruló tanulók. 

Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés módjáról az iskola gyermekvé-

delmi felelőse ad tájékoztatást. 

12.1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézmény-

ben iskola-egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, fogorvos, iskolai védőnő) bizto-

sítja. Az iskolaorvos elvégzi –, vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanu-

lók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 

 fogászat: évente két alkalommal 

 általános szűrővizsgálat: kétévente egy alkalommal 

 szemészet: kétévente egy alkalommal 

 a tanulók fizikai állapotának mérése: kétévente egy alkalommal 

 valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata. 

12.2. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát 

évente három alkalommal. 

A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA 

1. Az iskola igazgatója minden tanév májusában az osztályfőnökök közreműkö-

désével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és 

a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, (az iskola  alapító 

okiratának megfelelően) és az azt tanító nevelőkről. 

2. A szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kap-

csolatos döntését az osztályfőnököknek. 

3. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írás-

ban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójá-

nak. 

4. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével 

írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. 
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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 tehetett eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együt-

tesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együt-

tesen 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, mi-

előtt 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 előírá-

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

vizsgarészeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
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AZ ISKOLA MUNKARENDJE 

1. Az iskola 7-19 óra között tart nyitva. Az iskola udvara 17-19 óra között áll 

rendelkezésre felügyelet nélkül a sportolni vágyóknak, akik kötelesek az iskola 

udvarának, annak felszerelésének szakszerű használatára és az okozott kár meg-

térítésére. 

2. Rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazga-

tó ad engedélyt. 

3. A tanítás kezdete: 8 óra.  A nem tantervi órákat általában 14 órától 17 óráig 

kell megtartani. 

Az iskolában a tanítás reggel 8.00. órakor kezdődik. Ettől eltérően az első 

tanítási órát („nulladik órát”) 7.15. 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 órarend összeállításakor kell kikérni.  

A tanítási órák ideje negyvenöt perc. 

4. A tanulók gyülekezése 7. 30 és 7. 45 között jó idő esetén, az udvaron, rossz 

idő esetén a tanteremben történik. Az ügyeletes tanulók 7. 30-ra jönnek iskolába. 

Ha rendkívüli ok miatt később kezdődik a tanítás, a tanulóknak az óra kezdete 

előtt 15 perccel meg kell érkezniük. A termekbe történő be- és felvonulás a ter-

mekbe párosával, a tanítás megkezdése előtt 15 perccel, téli időszakban folya-

matosan történik. A bevonulás után a kabátokat, táskákat a folyosói szekrényben 

kell elhelyezni. Az első óra kezdetéig a tanulók a termekben maradnak, a felelő-

sök ellenőrzik a házi feladatot, fegyelmezetten várják a nevelőt.  

5. Az iskola épületében 7. 30 előtt csak írásbeli engedéllyel (szülői kérésre) lehet 

tartózkodni. Az engedélyt a tájékoztató füzetbe kell beírni. 

6. Az iskola területét csak az osztályfőnök, az igazgató vagy az igazgatóhelyet-

tes írásos engedélyével lehet elhagyni, az engedélyt a portán be kell mutatni. 

 

7. Csengetési rend: 

1. óra 8-8. 45 

2. óra 9-9. 45 

3. óra 10-10. 45 

4. óra 10. 55-11. 40 

5. óra 11. 50-12. 35 

6. óra 12. 40-13. 25 

7. óra 13.30-14. 15 

8. A gyerekeknek a szünetet az udvaron, rossz idő esetén, a folyosón kell tölteni. 

9. A vásárlás rendje a büfében: 

1. szünetben: alsó tagozat 

2. szünetben: felső tagozat  

A további szünetekben a vásárlás érkezési sorrendben történik.  
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10. Az alsó tagozaton az 1. szünet a tízórai szünet, ekkor a tanulók a tantermek-

ben étkezhetnek. 

11. A tanítás végén a tanulók az utolsó órájukat tartó nevelő irányításával távoz-

nak az osztályból. 

12. A délutáni foglalkozáson részt vevő tanulók a csoportjukkal, a menzások 

felügyelettel ebédelhetnek. 

13. A délutáni foglalkozás 16 óráig tart, 16 órától 17 óráig délutáni felügyelet-

ügyelet van az iskolában. 

14. A tanítási idő alatt és azon túl az iskola területén csak azok a tanulók tartóz-

kodhatnak, akik valamilyen – szervezett foglalkozáson vesznek részt. 

Kiegészítés: A bejáró tanulók tanítási idő után csak a zsibongóban tartózkodhat-

nak felügyelet mellett. 

15. A tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodában történik hét-

főtől péntekig 7. 30 és 15. 30 között. 

16. Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézése ügyeleti rend szerint törté-

nik. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg. Az ügye-

leti rendről a tanulók a tanévzáró ünnepélyen értesülhetnek, ill. a főbejáraton 

kifüggesztett hirdetmények segítségével tájékozódhatnak. 

17. A portaügyeletet 7. 30-tól 16-ig a technikai dolgozók látják el külön beosztás  

alapján. Fogadják, tájékoztatják, felkísérik az iskolába érkező vendégeket, szü-

lőket a nevelői szobába, ill. az igazgatói irodába, érkezésüket, távozásukat a por-

tán elhelyezett füzetben rögzítik. Az intézmény nyitvatartási időtartama alatt a 

portai ügyelet kivételével a „hosszú napos” hivatalsegéd ügyel. 

A TANULÓI ÜGYELET SZABÁLYOZÁSA 

A HETESEK MUNKÁJA, FELADATAI: 

A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, megbízatásuk egy hétre szól. 

- Amíg a nevelő nincs az osztályban, felelnek a rendért. 

- Ha az órára a nevelő 10 perccel becsengetés után nem érkezik meg, azt jelentik 

az igazgatóhelyettesnek.  

- Gondoskodnak a tábla tisztaságáról, krétáról, szivacsról. Ügyelnek a tanterem 

tisztaságára.  

- A hiányzókat jelentik az órát tartó nevelőnek. 

- A szünetekben az ablakok kinyitásával szellőztetnek. Gondosan figyelemmel 

kísérik, hogy az osztály távozása után ne maradjon a tanteremben nyitott ablak, 

működő fényforrás, a társak ottfelejtett holmija és ezután zárják a tantermet. 

 

AZ ÜGYELETESEK MUNKÁJA, FELADATAI 

- Az ügyeletet az 5., 6., 7., 8. évfolyam látja el beosztás szerint a  tanítás megkez-

dése előtt és a szünetekben.  

- Az ügyeletes tanulók osztályfőnökük irányításával segítik az iskolai rend és 

fegyelem biztosítását: 

 a bejárati ajtónál 



Kossuth Lajos Általános Iskola Házirend 

12 

 

 a folyosókon 

 a tornatermi bejáratnál. 

- A tanulói ügyeleti munka 7 óra 30 perckor kezdődik és az utolsó szünet végéig 

tart. A beosztást az ügyeleti felelős készíti el az osztályfőnök jóváhagyásával.  

A TANULÓK KÖTELESSÉGEI 

1. Minden tanuló köteles az iskola munkarendjét betartani. 

2. A tanítási órákra, a kötelező és a választott foglalkozásokra a délutáni foglal-

kozásokon vagy otthon kell felkészülni. Rendszeres, a képességeknek megfelelő 

munkával, fegyelmezett magatartással kell eleget tenni a tanulmányi kötelezett-

ségeknek. Csak a naponta szükséges tanszereket kell elhozni (tartani) az iskolá-

ba, ezen kívül olyan eszközt nem, amivel zavarhatná a tanítást. 

3. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, a tanórán kívüli foglal-

kozásokról igazolni kell. Hiányzását az orvos, a szülő, az osztályfőnök vagy az 

igazgató igazolhatja.  

3.1. Egy-egy óráról való eltávozásra a szaktanár vagy az osztályfőnök adhat 

írásbeli engedélyt. Az osztályfőnök egy tanévben legfeljebb 3 nap távolmaradás-

ra adhat engedélyt előzetes szülői kérés alapján (a szülő legfeljebb 3 nap távol-

maradást igazolhat), ennél hosszabb távolmaradás csak igazgatói engedéllyel 

lehetséges.  

3.2. A tanítási óráról való mulasztást betegség esetén az orvossal kell igazoltatni, 

az igazolást a szülőnek is alá kell írnia. 

3.3. Tanítási óráról 15 percet meghaladó igazolatlan késés igazolatlan órát 

eredményez, a 15 perc alatti késések igazolatlan órává adódnak össze. A mu-

lasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon 

belül köteles mulasztását igazolni. 

4. A tanuló a tájékoztató füzetét minden tanítási órára köteles elhozni, a beírt 

értesítéseket és osztályzatokat a szülővel aláíratni. 

A Nk. tv. 72. §. 1. pontja alapján a szülő kötelessége, hogy „gondoskodjon 

gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről 

és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez min-

den tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kí-

sérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét…”  

Ezért kötelezzük a gyermeket, hogy a jegyeit beírassa minden szaktanárral a tá-

jékoztató füzetbe. 

5. A tanulók felszerelési tárgyakat csak az osztálytermekben (szekrényben, fiók-

ban) hagyhatnak, a termet kötelesek zárni, ha nem tartózkodnak bent. 

6. A tanulók kötelesek ügyelni a tanterem, folyosó s egyéb általuk használt he-

lyiségek tisztaságára, a higiéniai szabályok betartására saját és társaik egészsé-

gének védelme érdekében. 

7. A tanulóknak a folyosón és az osztálytermekben közlekedni csak lépésben 

lehet, lehetőleg a lépcsők és folyosók jobb oldalán. Az udvaron szabadon mo-

zoghatnak, vigyázva a saját és a társaik testi épségére. 
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8. A tanulók a tornaterembe, a műhelybe, a szaktantermekbe, a nyelvi órára csak 

a nevelők vezetésével mehetnek be.  

9. A tanulók öltözetének tisztának, rendesnek kell lennie. Testnevelés órán a 

megfelelő sportöltözetben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyeken fehér blúzt, 

inget, ill. sötét szoknyát, nadrágot kell viselni. 

10. A tanulók egészségének megőrzése érdekében a dohányzás, valamint sze-

szesital, kábító hatású szerek fogyasztása tilos! 

11.A tanulók tiltott jelképeket nem viselhetnek! 

12. Az iskola berendezéseire, felszerelési tárgyaira vigyázni kell. Károkozás ese-

tén meg kell téríteni az okozott kárt. 

13. A talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni. 

14. Az iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnökök útmutatása sze-

rint kell viselkedniük, magatartásukkal segíteniük kell a rendezvény sikerét, 

eredményességét, a rendezvények lebonyolításában a nevelők kérésének eleget 

téve részt kell venniük.  

15. Az emberi együttélés általános szabályait kötelességük megtartani, nem ön 

bíráskodhatnak, tisztelniük kell tanáraik és társaik emberi méltóságát.  

16. A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von 

maga után. Az ezzel kapcsolatos szabályokat az intézmény SZMSZ- tartalmaz-

za. 

A TANKÖNYVKÖLCSÖNZÉSSEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra 

vonatkoznak, melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 

2. Az iskola igazgatója – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúság-

védelmi felelős közreműködésével – minden tanév végén tájékoztatja a 

szülőket  

 azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruhá-

zati és más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában 

szükség lesz, 

 az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszere-

lésekről, 

 arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások 

csökkentéséhez, 

 arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre. 

3. Az iskola a szülők jelentkezése alapján minden tanév végén felméri, hogy 

a tanulók közül a következő tanévben kik lesznek jogosultak ingyenes 

tankönyv – normatív kedvezmény – igénybevételére. Ehhez a szülőknek 

az ingyenes tankönyv iránti igényüket a jogszabály által előírt igénylő la-

pon jelezniük kell. Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek- és ifjú-

ságvédelmi felelősének be kell mutatniuk az ingyenes tankönyvre – a 

normatív kedvezményre – való jogosultságot igazoló iratokat is. 
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4. Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók a tankönyveket tanév elején az 

iskolai könyvtárból kapják meg átvételi elismervény ellenében egy tanévre, 

szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több tanéven keresztül használt 

tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja a tanulók 

számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

5. 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. 

6. 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 

esetében a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat véleményének 

figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Nem kell megtéríteni a 

tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

7. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támo-

gatás tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a neve-

lőtestület dönt.  

8. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tár-

gyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések 

1. A tanulók kötelessége, hogy a nemzeti köznevelési törvény 46. § f) pontja 

szerint az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen 

használják. Ha kárt okoznak, kártérítést kell fizetniük (Nktv. 59. §) 

2. Személyes tárgyaikra a tanulók tudnak a legjobban vigyázni, ezért: 

o A szekrényt, ahol kabátjukat, cipőjüket, táskájukat tárolják, zárniuk kell. 

o Ha a tantermet elhagyják, az osztálytermet be kell zárni. 

3. A testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozás előtt, átöltözés után, az öltözőt 

be kell zárni, a kulcsot a testnevelőnek át kell adni. Az öltözőben értéket (pénzt, 

karórát, ékszert) hagyni tilos, azt megőrzésre a nevelőnek át kell adni.  

4. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, esz-

közöket az iskolában nem használhatják a tanulók, az azokban bekövetkezett 

kárért az iskola nem vállal felelősséget. 

5. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába  

5.1. A tanítás folyamatához nem szükséges dolgokat (pl.: MP3, MP4, MP5, dik-

tafon, fényképezőgép, kártya) és egészségre káros, valamint mások testi épségét 

veszélyeztető tárgyakat TILOS behozni az iskolába. 

5.2. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl 

más dolgot csak akkor hozhatnak be, ha azt előre valamelyik nevelővel megbe-

szélik. 
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5.3. Nagyobb értékű tárgyat, pl. mobiltelefont, valamint nagyobb összegű kész-

pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő írásos engedélyével – rendkívüli szük-

ség esetén – hozhatnak. 

5.4. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az isko-

lába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez tanítási idő alatt kiderül, azt a ta-

nuló köteles a nevelőnek leadni. Első alkalommal a tanítási nap végén vissza-

kapja, további esetekben azonban ezeket a tárgyakat az iskola csak a szülőnek 

adja vissza.  

5.5. A tantermekben tanítási óra alatt tilos a mobiltelefonok használata. Tanítási 

idő alatt (szünetekben is) a mobiltelefonok csak kikapcsolt állapotban, össze-

szedve lehetnek. 

6. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhat-

nak, az engedélyt az osztályfőnöknek be kell mutatni. A kerékpárt az iskola terü-

letén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tárolni, a kerékpártáro-

lót csak saját felelősségükre vehetik igénybe. 

7. Az épület, a tantermek tisztaságára ügyelni kell, a hulladékot a hulladékgyűj-

tőbe kell bedobni. A padon, a szekrényben a tanulók maguk tartanak rendet az 

osztályfőnök útmutatásai szerint. 

 

A TANULÓK TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN  

SZÜKSÉGES ELŐÍRÁSOK 

1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. 

2. Tanulmányi kirándulásokon, üzemlátogatásokon kötelesek a közös progra-

mokhoz alkalmazkodva, fegyelmezetten viselkedni, a balesetvédelmi és 

munkavédelmi szabályokat betartani. 

3. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelnek, például baleset történik, hala-

déktalanul szólni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak, szakértelem 

hiányában nem avatkozhatnak be önkényesen a nagyobb veszély elkerülése 

érdekében. 

4. Elsősegélynyújtásért tanítási időben a felügyeletet ellátó tanárhoz vagy az 

iskolatitkárhoz fordulhatnak. 

5. A tanév első napján az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat a baleset- és 

tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanulók kötelesek betartani.  

6. Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy a tanulók ne veszé-

lyeztessék saját maguk és társaik testi épségét. 

7. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó) , sérülést oko-

zó, veszélyes tárgyakat az iskola területére, illetve az iskola által szervezett 

programokra behozni tilos.  

8. Tűz- és bombariadó esetén (félperces szaggatott csengetés jelzi) az iskola 

épületét a kijelölt útvonalon fegyelmezetten kell elhagyni. 
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9.  Az udvaron kavicsot, köveket dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat 

kidobni tilos! 

10.  Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, számítás-

technika-, testnevelés-, fizika-, és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismer-

tetik az első órákon.  

11.  Iskolánk tanulói 24V-nál nagyobb feszültséggel működő elektromos beren-

dezést nem készíthetnek, nem szerelhetnek, nem javíthatnak. 

12.  A fali tűzoltó készülékhez és a konnektorokhoz nyúlni szigorúan tilos! 

TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 

Délutáni foglalkozás, szakkör, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes.  

2. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell je-

lentkeznie, a jelentkezés egy tanévre szól. 

3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett 

tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanár-

ok jelölik ki.  

4. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 

foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére 

az iskola igazgatója adhat.  

5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A 

tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanulót az 

igazgató a foglalkozásokról kizárhatja. 

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 ta-

nulók képességeinek fejlesztésére igény szerint felzárkóztató foglalkozást 

szervezünk. 

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

gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő 

tanulók részére képesség fejlesztő órákat tartunk heti egy órában magyar 

nyelv és matematika tantárgyakból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a fel-

merülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével, a fenntartó 

engedélyével – 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 órá-

ban elsősorban azok a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfo-

lyamon az eredményes felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azok, akik 

második vagy további alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 
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Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az aláb-

bi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

 Iskolai sportkör 

 Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 Kirándulások 

 Erdei iskola 

 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás 

 Szabadidős foglalkozások 

A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő 

költségeket a szülőknek kell fizetniük. 

A további rendelkezéseket az SZMSZ „Egyéb (tanórán kívüli) foglal-

kozások rendje” C. fejezete tartalmazza. 

MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK 

PÉLDÁS annak a tanulónak a magatartása, aki: 

- magatartásával társainak példát mutat, viselkedése, beszéde kulturált 

- betartja a házirendet 

- kötelesség- és tisztelettudó 

- a közösségben aktív, megbízható 

- iskolai és iskolán kívüli magatartásával öregbíti iskolánk hírnevét 

- társaival szemben jóindulatú, segítőkész, udvarias 

- nincs igazolatlan hiányzása 

- szorgalma legalább jó 

JÓ annak, aki: 

- a közösségi munkában részt vesz, de nem 

kezdeményez 

- az iskolai és az iskolán kívüli viselkedése általában jó 

- igyekszik a házirend következetes betartása 

- általában kötelesség- és tisztelettudó 

- osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetése nem volt a fé-

lév során 

- nincs igazolatlan hiányzása 

VÁLTOZÓ annak, aki: 

- kötelességét pontosan teljesíti 

- udvariatlan, társaival szemben esetenként agresszív 

- közösségi munkában nem vesz részt 

- rendszeretete kifogásolható 

- osztályfőnöki intést, megrovást kapott 

- a házirendet megsérti 

- legfeljebb 6 óra igazolatlan hiányzása van 

ROSSZ annak, aki: 

- hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével tűnik ki 

- a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja 

- nem tartja be az iskola törvényeit 

- társainak rossz példát mutat, agresszív 
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- igazgatói figyelmeztetést, intést vagy ennél súlyosabb fegyelmi büntetést 

kapott 

 SZORGALMI KÖVETELMÉNYEK 

PÉLDÁS annak a tanulónak a szorgalma, aki: 

- kötelességtudó, pontos, megbízható munkavégzésű 

- erejéhez, egyéni adottságaihoz képest jól teljesít 

- tanítási órákon aktív 

- korábbi tanulmányi eredményét megtartja, vagy javítja 

- felszerelése tiszta, esztétikus és hiánytalan 

-  a kötelező tananyagon kívül kiegészítő feladatokat vállal 

JÓ annak, aki: 

- iskolai és otthoni munkáját teljesíti 

- erejéhez, adottságaihoz képest igyekszik, felkészül a tanítási órákra 

- felszerelése és írásbeli munkája általában rendes 

- tanulmányi eredményét megtartja 

VÁLTOZÓ annak, aki: 

- iskolai munkájában csak időnként tanúsít törekvést 

- kötelességeit csak figyelmeztetés után teljesíti 

- többször otthon hagyja a felszerelését 

- többször nincs kész a házi feladata 

- írásbeli munkája és rendszeretete, felszerelésének állapota kifogásolható 

- tanulmányi eredményében visszaesés tapasztalható 

 

HANYAG annak, aki: 

- képességeihez és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése 

érdekében 

- tanulmányi eredményében nagymérvű visszaesés tapasztalható 

- valamely tantárgyból / tantárgyakból / elégtelen a tudása 

- kötelességét rendszeresen elmulasztja, megbízhatatlan 

- felszerelése, házi feladata rendszeresen hiányzik 

A TANULÓK JUTALMAZÁSA 

Fokozatok: 

- szaktanári dicséret 

- osztályfőnöki dicséret 

- igazgatói dicséret 

- nevelőtestületi dicséret 

 

Jutalmak: 

1. Dicséretek: 

1.1. Osztályfőnöki dicséretet kapnak: 

- a körzeti versenyek helyezettjei 

- a tartósan kiváló közösségi munkát végzők 

1.2. Igazgatói dicséretet kapnak: 

- a megyei vagy országos versenyek helyezettjei 

1.3. Nevelőtestületi dicséretet kapnak:  
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- a megyei és országos versenyek helyezettjei, akik több tantárgyból és/vagy 

rendszeresen érnek el kimagasló eredményeket. 

- azok a tanulók, akik magatartásukkal vagy tevékenységükkel hozzájárulnak 

iskolánk hírnevének emeléséhez. 

2. Egyéb  jutalmak: 

2.1. Legkiválóbb végzős tanulóink felkerülnek az „Akikre büszkék va-

gyunk” című tablóra. 

2.2.  Kiváló tanulóink a tanév végén, jutalomkiránduláson 

 vehetnek részt. 

 

A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

1. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FOKOZATAI: 

- szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

- írásbeli figyelmeztetés /szaktanári, ügyeletes tanári, tanuló csoport veze-

tői, osztályfőnöki / 

- írásbeli szaktanári, osztályfőnöki intés 

- írásbeli osztályfőnöki megrovás 

- igazgatói figyelmeztetés 

- igazgatói intés 

- igazgatói megrovás 

- nevelőtestületi figyelmeztetés 

- nevelőtestületi intés 

 

2. FEGYELMI ELJÁRÁST IGÉNYLŐ FEGYELMI BÜNTETÉSEK FOKOZATAI: 

- nevelőtestületi megrovás 

- szigorú megrovás 

- áthelyezés az évfolyam másik osztályába 

- áthelyezés másik oktatási intézménybe akkor, ha ebben a tényben a két in-

tézmény vezetője megállapodott.  

 

FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

1. Fegyelmező intézkedések: 

1.1 Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetést kap: 

- a tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, a Házirend eny-

hébb megsértése miatt. 

 

1.2. Írásbeli szaktanári, ügyeletes tanári, valamint napköziotthon-

vezetői figyelmeztetést, illetve írásbeli szaktanári intést kap: 

- Szaktanári figyelmeztetés: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, fel-

szereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozá-

sokon előforduló fegyelmezetlenség miatt. 
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- Szaktanári intés: a fent említett szabályszegések többszöri előfordulása mi-

att. 

- Ügyeletes tanári: a tanítás előtt, vagy az óraközi szünetben történt fegyelme-

zetlenség miatt. 

- Napköziotthon-vezetői: a napközi kötött vagy szabadidős foglalkozásain elő-

forduló fegyelmezetlenség miatt. 

 

1.3. Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetést, intést, megrovást kap: 

- a sorozatosan fegyelmezetlen, tanítási órát rendszeresen zavaró tanuló 

- a durva, verekedő, trágár beszédű tanuló 

- aki hazudik, jegyet hamisít 

- aki dohányzik 

- aki lop 

 

1.4. Igazgatói figyelmeztetést, intést, megrovást kap: 

- aki mások testi épségét súlyosan veszélyezteti 

-  aki nagyobb anyagi kárt okozó vétséget követ el, lop 

-  aki az iskolában dohányzik 

-  aki az iskolába szeszesitalt hoz, illetve fogyaszt 

-  aki kimeríti a közbotrányokozás vétségének kritériumait 

 

2.1. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve ér-

vényesül, amelytől indokolt esetben, a vétség súlyára való tekintettel el 

lehet térni. Kiemelkedően veszélyes és súlyosan elítélendő cselekedetnek 

minősül 
-  A fizikai és verbális agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

emberi méltóságának megsértése. 

-  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. 

 Ez már az első esetben osztályfőnöki intést vagy magasabb fokozatú fe-

gyelmező intézkedést von maga után. 

2.2. Az igazgatói intést, a körülmények mérlegelésével az osztályfőnök 

kezdeményezi. 

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

kell hozni.  

FEGYELMI ELJÁRÁST IGÉNYLŐ FEGYELMI BÜNTETÉSEK  

ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

 

1. A nevelőtestület fegyelmi eljárást kezdeményezhet a nevelőtestületi intés 

eredménytelensége vagy súlyosnak minősített egyszeri vétség esetén. (Nktv. 

58.§) 
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2. A fegyelmi eljárást az SZMSZ „A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabá-

lyai” c. fejezetbe foglalt eljárási szabályokat betartva kell lebonyolítani. 

 

A DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSRA (NAPKÖZI OTTHONRA)  

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Alapító Okiratába fog-

laltak szerint az iskola a tanulók részére biztosítja a délutáni foglalkozás 

lehetőséget a szülők igénye alapján.  

2. A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén – összevont csoport 

üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete 

nem megoldott. 

3. A délutáni foglalkozásokra (napközi otthonba) történő felvétel a szülő kéré-

sére történik, tanévenként, a tanév elején, illetve az első évfolyamon a be-

iratkozáskor. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke el-

helyezését. 

4. A délutáni (napközis) foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a 

csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután 16 óráig 

tartanak.  

5. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára 16 óra és 17 óra között 

az iskola felügyeletet biztosít. 

6. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alap-

ján távozhat el. 

7. A felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek az iskolai étkezte-

tés keretein belül. 

8. A tanulók egyéni és közösségi ügyeikben segítséget kérhetnek nevelőiktől. 

Megismerhetik a tanárok róluk alkotott véleményét mind tanulmányi, mind 

közösségi munkával, magatartással kapcsolatban, és tőlük javaslatot kérhet-

nek a szükséges változtatásokhoz. 

9.  Nevelőik segítségét kérhetik tanulmányaikhoz.  

10.  Javaslatot tehetnek a tanulópárokra az önkéntesség elvének megsértése nél-

kül. 

Étkezés: 

11.  A tanulók önállóan az 1. szünetben mehetnek le a ebédlőbe tízóraizni. 

12. Az ebédelés a délelőtti tanítási órák végeztével csoportonként a nevelők ve-

zetésével történik.  

13.  Aki az ebédjét elfogyasztotta, köteles leülni a kijelölt helyére és megvárni 

csoporttársait.  

14.  Az ebédlőben saját és társaik testi épsége érdekében körültekintően kell 

közlekedni. 

15.  Az uzsonnázás 15 és 16 óra között, negyedórás időtartammal történik. 

Szabadidős tevékenység: 
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16.  A délutáni (napközis) foglalkozás szerves része a levegőzés az udvaron. A 

tanulók az udvaron csak nevelő engedélyével tartózkodhatnak, és– indokolt 

esetben – az ő tudtával jöhetnek be az épületbe a levegőzés vége előtt. 

Tanulási idő: 

17.  A tanulóidőben a betartandó szabályok megegyeznek a tanórai szabályok-

kal. 

A térítési díj befizetése:  

18. Minden tárgyhót követő hónap közepén a Városgondnokság pénztárában. Az 

étkezés lemondását vagy igénylését a szülő egy nappal előbb jelezni köteles. 
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MELLÉKLETEK 

ELVÁRÁSAINK 

1. A megfelelő tiszteletadás érdekében a tanterembe érkező és onnan távozó 

tanárt, látogatót a tanulók illendően köszöntsék felállással. 

2. A tanulók az iskolában udvariasan köszönjenek az iskola valamennyi dolgo-

zójának. 

3. Elvárjuk, hogy a tanulókkal való minden érintkezésben az udvariasság sza-

bályait tartsák be. 

4. Az iskola minden diákjának a hasat és derekat teljesen takaró felsőruházatot 

kell viselnie. 

5. Elvárjuk a szélsőségességektől mentes és kulturált beszédstílust. 

6. A tanítás zavartalansága és értéktárgyaiknak megőrzése érdekében elvárjuk, 

hogy a tanulókat szüleik csak az iskola kapujáig kísérjék, és tanítás után ott 

várjanak rájuk. Kivétel az első osztályosok szülei az első tanév első hónap-

jában. 

7. A szülők délután a napközis gyerekeket a zsibongóban várják. 

8. A menzások az ebédlőben csak nevelői felügyelettel étkezhetnek. 

9. A tanulók öltözetének tisztának, ápoltnak, a korosztályának megfelelőnek 

kell lennie (másokat megbotránkoztató, félelmet keltő, balesetveszélyes öl-

tözék viselése: testékszer, hajfestés, körömfestés, smink, feltűnő hajviselet 

nem kívánatos. 

10. Viselkedésükkel és öltözködésükkel meg kell adni a tiszteletet tanítóiknak, 

tanáraiknak, az itt dolgozó felnőtteknek és egymásnak. A fiúk iskolába lé-

péskor sapkájukat vegyék le. Javasoljuk, hogy a balesetet okozó ékszereket, 

pl. fülbevalót, gyűrűt, karkötőt ne viseljék, különösen a testnevelés és tech-

nika órákon. Az elveszett ékszerekért az iskola felelősséget nem vállal. 

11. A kulturált környezet megóvása érdekében az iskolába rágógumit, naprafor-

gó magot hozni, fogyasztani nem kívánatos.  

 

 



Kossuth Lajos Általános Iskola Házirend 

24 

 

TANULÓSZOBAI HÁZIREND 

 

Jelen tanulószobai házirend a Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házi-

rendjének szerves része. A Tanulószobai Házirendet az intézmény nevelőtestüle-

te fogadja el. 

 

1. A tanulószoba rendje 

A tanulószobai foglalkozások minden tanítási napon folynak, időtartama tanítási 

naponként 2x60 perc. A tanulószoba kezdési ideje: 14 óra, befejezésének idő-

pontja: 16 óra. 

Az intézmény erre az időszakra szakképzett pedagógusi felügyeletet biztosít, így 

segítve a tanulók minőségi felkészülését a délelőtti tanítási órákra. 

A szülők a tanév elején, illetve félévkor írásban kérhetik gyermekük felmentését 

a tanulószobai foglalkozásokról. 

A foglalkozásról való távolmaradást a szülőnek ugyanúgy igazolnia kell, mint a 

tanítási órákról való távolmaradást. A betegséget, az egész napos hiányzást ele-

gendő egyszer igazolni. 

 

2. A foglalkozások időbeosztása 

A tanulószobai foglalkozás 14.00-kor kezdődik. A foglalkozáson részt vevő ta-

nulók kezdésre a kijelölt tanteremben felügyelettel tartózkodnak. A megkezdett 

foglalkozást csak indokolt esetben lehet megzavarni. A leckével elkészült tanu-

lók sem hagyhatják el a foglalkozást, hanem pl. gyakorlás, olvasás, szótanulás, 

csendes szabadidős tevékenységgel foglalják el magukat, mellyel nem zavarják 

a tanuló diákokat.  

A tanulóidő első része 15.00-ig tart. 

A délutáni foglalkozás második része 15.00-től 16.00 óráig tart. 

A foglalkozás második részéről a tanulóknak csak a felmentésükben meghatáro-

zott időben lehet távozni. A második rész tevékenységéről a foglalkozást vezető 

tanár dönt. 

 

3. A foglalkozások minősége 

A tanulószobai foglalkozásokon a tanulók szakképzett pedagógus segítségével 

készítik el a szóbeli és írásbeli feladataikat. A tanulószobai foglalkozás az írás-

beli feladatok elkészítése és a szóbeli tanulnivaló megtanulása is, melyet a tanu-

lószobai foglalkozást vezető pedagógus kikérdez. 

A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus szervezi a tanulók munkáját, 

tájékozódik a napi feladatokról, jelzi a szaktanároknak a felmerülő problémákat. 

A tanulószobai foglalkozásokat vezető pedagógus figyelembe veszi a rábízott 

tanulók esetleges tanulási nehézségeit, tanácsaival igyekszik megkönnyíteni a 

tanulók önálló tanulását, illetve tanulás módszertani alapokat nyújt a tanulóknak. 

 

4. A tanulószobát vezető pedagógus feladatai 

- A tanulók feladatait osztályfokra és tantárgyakra lebontva feljegyzi a tanuló-

szobai naplóba. 
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- A tanulószobai naplóban vezeti a hiányzást. 

- Amennyiben szükséges, egyéni és csoportos tanulási tanácsokat ad. 

- Lehetőség szerint minőségi szempontból is, de legalább mennyiségileg elle-

nőrzi a tanulók írásbeli feladatait, azokat szignálja vagy láttamozza. 

-A mobiltelefonokat elzárja. 

-  Ügyel arra, hogy a foglalkozás helyszínét 16 órakor rendezett állapotban 

hagyja. 

- Folyamatosan kapcsolatot tart az adott osztályok vezetőivel. 

 

5. A tanulószobai szolgáltatást igénybe vevő tanulók kötelességei 

- A foglalkozásokon pontosan megjelenjen. 

- A foglalkozásokon úgy végezze feladatait, hogy a társait ne korlátozza a mun-

kavégzésben. 

- A foglalkozásokon mobiltelefonját, médialejátszóit kikapcsolt állapotban a 

foglalkozást vezető tanárnak leadja. 

-A foglalkozás ideje alatt nem mehet át a könyvtárba, mivel az nem az iskola 

épületében van, így a tanuló felügyelete nem biztosított. 

- Feladatait a képességeihez és a kapott segítséghez mérten a lehető legjobb mi-

nőségben végezze el.. 

- A tanulószobai foglalkozásra használt termet rendezetten hagyja el a foglalko-

zás végén. 

- Hiányzás esetén igazolását a hiányzást követő foglalkozáson mutassa be. (Ez 

alól kivételt képez az egész napos hiányzás, melynek igazolási rendjét az intéz-

mény Házirendje rögzíti.) 

- Tartsa tiszteletben csoporttársai és a tanulószobát vezető pedagógus személyi-

ségi jogait. 

 

6. A tanulószobai foglalkozást igénybe vevő tanuló jogai 

- A tanuló joga, hogy a kapott feladatokat szakszerű segítség igénybe vételével 

végezze el. 

- A tanuló joga, hogy feladatait nyugodt körülmények között végezhesse el. 

- A tanuló joga, hogy szükség esetén a tanulószobai foglalkozást végző pedagó-

gustól segítséget kérjen. 

- A tanuló joga, hogy a foglalkozás megkezdését követően senki ne zavarja meg 

a feladatvégzésben. 

 

7. A tanulószobai foglalkozásról való távozás rendje 

- A tanulószobai foglalkozásról a tanuló indokolt esetben szülői engedéllyel ko-

rábban 

távozhat. A kérést a szülő a gyermek ellenőrzőjében rögzíti, a foglalkozást veze-

tő pedagógus azt kézjegyével ellátja. 
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