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1.BEVEZETÉS 

A Házirend önálló iskolai belső jogi norma, a Nemzeti Köznevelési Törvény (továbbiakban: 

Nkt.) felhatalmazása alapján alkotott, az intézmény pedagógiai programjához igazodó belső 

jogi forrás. A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó 

rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 

1.1. A házirend célja és feladatai  

1. A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

2. A Házirendbe foglalt előírások célja az iskola törvényes működésének biztosítása, az isko-

lai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítása, a tanulók iskolai, közösségi életének meg-

szervezése. 

1.2. A házirend hatálya 

 

Az intézmény neve: Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola 

Székhelye:    3433 Nyékládháza, Kossuth L. út 54/B. 

OM azonosító:    029128 

 

 

Területi hatálya: 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola házirendjének előírásai azokra az iskolai és 

iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, 

melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyen ellátja a tanulók fel-

ügyeletét. 

Időbeli hatálya: a házirend kihirdetésének napjától visszavonásig érvényes. 

 

Személyi hatálya: a házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló min-

den személyre (tanulóra, szülőre, alkalmazottra).  

 

1.3. A házirend nyilvánossága 

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

től 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, 

 az osztályfőnököknél, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 az SZM vezetőjénél, 

 az intézmény honlapján (www.nyekisuli.hu). 

4. A Házirend egy példányát – az Nkt. előírásainak megfelelően – az iskolába történő be-

iratkozáskor a szülőnek át kell adni, online beiratkozás esetén a Kréta-üzenetfunkciójával 

továbbítani a gondviselőnek. 

 

http://www.nyekisuli.hu/
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1.4 A házirend módosítása, felülvizsgálata 

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

a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és az intézményi tanács véleményezési jo-

got gyakorol.  

2. A Házirend módosítását a diákönkormányzat, a szülők közössége, az intézményi tanács, a 

nevelőtestület és az iskola vezetője kezdeményezheti. 

3. A Házirend felülvizsgálata minden tanév januárjában történik.  

4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tá-

jékoztatni kell 

 a tanulókat osztályfőnöki órán, 

 a szülőket szülői értekezleten. 

5. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük 

 a tanulókkal az első tanítási napon,   

 a szülőkkel az első szülői értekezleten. 

 

2. MŰKÖDÉSI RENDJE 

2.1 Intézmény munkarendje 

 Az iskola 7-19 óra között tart nyitva.  

 Rendezvények esetén a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad enge-

délyt. 

 Az iskola épületében 7 óra előtt csak engedéllyel (írásbeli szülői kérésre), az alsó zsibon-

góban lehet tartózkodni. Erre az időszakra és 16-17 óráig ügyeletet szervezünk. 

 Az iskola területét csak az osztályfőnök, az igazgató vagy az igazgatóhelyettes írásos en-

gedélyével lehet elhagyni, az engedélyt a portán be kell mutatni (kilépő). 

 Beteg gyermek csak nagykorú hozzátartozóval távozhat az intézményből. 

 A tanulók gyülekezése: 7.30 és 7.45 között, jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az 

iskola zsibongójában történik. A felső tagozat a főbejárat előtt, az alsó tagozat az alsós is-

kolaudvaron gyülekezik. 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 

párosával, a tanítás megkezdése előtt 15 perccel, téli időszakban folyamatosan történik. A 

bevonulás után a kabátokat, táskákat a folyosói szekrényben kell elhelyezni. Az első óra 

kezdetéig a tanulók a termekben maradnak, fegyelmezetten várják a nevelőt, a felelősök 

ellenőrzik a házi feladatot. 

 A tanítási idő alatt és azon túl az iskola területén csak azok a tanulók tartózkodhatnak, 

akik valamilyen szervezett foglalkozáson vesznek részt. A bejáró tanulók tanítási idő után 

a kijelölt tanteremben tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak (tanszoba). 

 A tanítás zavartalansága és az értéktárgyak megőrzése érdekében a tanulókat szüleik csak 

az iskola kapujáig kísérik, és tanítás után ott várnak rájuk. Kivétel képeznek az első osztá-

lyosok a tanév első hónapjában. 

 A szülők a délutáni foglalkozásokon részt vevő gyerekeket a zsibongóban várhatják. 

 A tanulók hivatalos ügyeinek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől péntekig 

7. 30 és 15. 30 között.  

 Tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézése ügyeleti rend szerint történik. A nyári 

tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató határozza meg. Az ügyeleti rendről a tanulók a 

tanévzáró ünnepélyen értesülhetnek, illetve a főbejáraton kifüggesztett hirdetmények, a 

honlap segítségével tájékozódhatnak. 

 A portaügyeletet 7,30 órától 16 óráig portás látja el. Fogadja, tájékoztatja, felkíséri az is-

kolába érkező vendégeket, szülőket a nevelői szobába, illetve az igazgatói irodába. 



Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirend 

4 

 

 

2.2. Tanítási rend 

1. sz. melléklet – digitális munkarend szabályai 

 

 A tanítás kezdete: 8 óra. Ettől eltérően az első tanítási órát („nulladik órát”) 7.15 órától 

kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkor-

mányzat véleményének kikérésével. Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákön-

kormányzat véleményét minden tanév elején az órarend összeállításakor kell kikérni.  

 A tanítási órák ideje negyvenöt perc (kivétel 0. óra) 

 A nem tantervi órákat általában 14 órától 19 óráig kell megtartani. 

 Csengetési rend:        0.  óra 7.15 - 7.55 

1. óra 8.00 – 8.45 

2. óra 9.00 – 9.45 

3. óra 10.00 – 10.45 

4. óra 10.55 – 11.40 

5. óra 11.50 – 12.35 

6. óra 12.45 – 13.30 

7. óra 13.35 – 14.20 

 A gyerekeknek a szünetet az udvaron, rossz idő esetén, a folyosón töltik. 

 A szünetekben, a büfében a vásárlás érkezési sorrendben történik. 

 Az 1. szünet tízórai szünet, ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek az osztályfő-

nök felügyelete mellett. 

 A rövid szünetekben átvonulnak az osztályok a terem elé, ahol a következő órájuk 

lesz. Sorakoznak, a terembe csak tanári felügyelettel léphetnek be. 

 A tanítás végén a tanulók az utolsó órájukat tartó nevelő irányításával távoznak az osz-

tályból. 

 A délutáni foglalkozáson részt vevő tanulók a csoportjukkal, a menzások felügyelettel 

ebédelhetnek. 

 A délutáni foglalkozás 16 óráig tart, 16 órától 17 óráig ügyelet van az iskolában. 

Iskolaotthonos oktatás rendje 

 Az „iskolaotthonos” nevelés és oktatás egységes keretbe foglalja a tanulók egyéni 

képességéhez igazodó fejlesztés teljes folyamatát, biztosítva a tanulóknak a tanítás 

folyamatában a pihenés, a kikapcsolódás és a testmozgás lehetőségét is. 

 Az iskolaotthon az egész tanév időtartamára szól. 

 A gyerekek hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig tartózkodnak az iskolában. 

 Legkorábban 15:30 órakor lehet elvinni a gyerekeket. 

 A tanítási órákat megosztva délelőtt és délután tartják a tantárgyfelosztásban meghatá-

rozott órakeretek alapján. 

 A délelőtti és délutáni tanórákon való részvétel kötelező. 

 A másnapi felkészülés az önálló tanulás keretében történik délelőtt és/vagy délután az 

adott pedagógus belátása szerint.  

 Az „iskolaotthonos” szervezési forma órarendje az iskola órarendjéhez igazodik. Ez az 

órarend azonban rugalmasan kezelendő keret, melyet a gyerekek fizikai, pszichés 

terhelhetőségéhez igazítunk. 

 A hétvégi házi feladatok adásának rendszere megegyezik a házirendben már elfoga-

dott szabályozással. 

 Az iskolaotthonban a tanulók értékelése megegyezik az alsó tagozat által kidolgozott 

értékelési rendszerrel. 
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2.3. Egyéb foglalkozások rendje 

Szakkör, tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

 A tanórán kívüli foglalkozások indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetősé-

geinek figyelembe vételével, valamint a fenntartó engedélyével – minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozá-

sok, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a 

jelentkezés egy tanévre szól. 

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

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanulót az igazgató a foglalkozá-

sokról kizárhatja. 

 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

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

 A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozá-

sokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója 

adhat.  

További tanórán kívüli foglalkozások 

 Diáksport Egyesület foglalkozásai 

 versenyek, vetélkedők, bemutatók 

 kirándulások 

 erdei iskola lehetőség szerint 

 múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozá-

sok 

 szabadidős foglalkozások 

 A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon önkéntes, az esetleg felmerülő költsé-

geket a szülőknek kell fizetniük. 

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

sok rendje” c. fejezete tartalmazza. 

Étkezés 

 A napközi otthonos konyhán a tanulók napi egyszeri, illetve háromszori étkezést ve-

hetnek igénybe.  

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

 Az ebédelés a délelőtti tanítási órák végeztével csoportonként a nevelők, illetve a pe-

dagógiai asszisztens felügyeletével történik.  

 Aki az ebédjét elfogyasztotta, köteles leülni a kijelölt helyére és megvárni csoporttár-

sait.  

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

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

 Az étkezés lemondását vagy igénylését lehetőség szerint a szülőnek egy nappal előbb 

kell jeleznie az iskola titkárságán vagy az osztályfőnököknél 11 óráig (kivéve járvány-

helyzet idején). Az aznapi ebéd nem mondható le, az 11-12 óra között elvihető a 

konyháról. Az ingyenesen étkező tanulók ebédjét is le kell mondani. 

A délutáni foglalkozások rendje 

 Az Nkt. alapján az iskola biztosítja a délutáni foglalkozások szervezését 16 óráig, 

igény szerint pedig felügyeletet biztosít 17 óráig.  

 Alsó tagozaton az iskola a kötelező tanórákon kívül napközis foglalkozást, felső tago-

zaton tanulószobát szervez.  

 A szülő kérésére az intézmény vezetője indokolt esetben felmentést adhat a délutáni 

foglalkozásokon való részvétel alól, amely azonban visszavonható. A kérelem benyúj-

tására a tanév elején, ill. félévkor van lehetőség.  
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A foglalkozások rendje, időbeosztása 

 A délutáni foglalkozások minden tanítási napon folynak, időtartamuk tanítási napon-

ként napköziben 3x60 perc, tanszobán 2x60 perc.  

 Alsó tagozaton a napközis foglalkozások rendje a tanítási órák végéhez igazodik, felső 

tagozaton a tanulószoba kezdési ideje: 14 óra, befejezésének időpontja: 16 óra. 

 A tanulóknak tanítási órák után jelentkeznie kell a délutáni foglalkozást tartó nevelő-

nél, a kijelölt teremben. 

 A délutáni foglalkozáson részt vevő tanulók a kijelölt tanteremben felügyelettel tar-

tózkodnak. A megkezdett foglalkozást csak indokolt esetben lehet megzavarni. A lec-

kével elkészült tanulók sem hagyhatják el a foglalkozást, hanem csendes szabadidős 

tevékenységgel foglalják el magukat, mellyel nem zavarják a tanuló diákokat.  

 A tanulóidő első része 15.00 óráig tart. 

 A délutáni foglalkozás második része 15.00 órától 16.00 óráig tart.  

 A foglalkozás második részéről a tanulóknak csak a felmentésükben meghatározott 

időben lehet távozni. A második rész tevékenységéről a foglalkozást vezető tanár dönt.  

 A délutáni foglalkozások szerves része a levegőzés az udvaron. Az udvaron a tanulók 

azonban csak a nevelővel együtt tartózkodhatnak és – indokolt esetben – az ő tudtával 

jöhetnek be az épületbe a levegőzés vége előtt. 

A foglalkozások minősége 

 Az intézmény a délutáni foglalkozások időszakára szakképzett pedagógusi felügyele-

tet biztosít, így segítve a tanulók minőségi felkészülését a délelőtti tanítási órákra. 

 A foglalkozások része az írásbeli feladatok elkészítése és a szóbeli leckék megtanulása 

is. 

 A délutáni foglalkozásokat vezető pedagógus figyelembe veszi a rábízott tanulók eset-

leges tanulási nehézségeit, tanácsaival igyekszik megkönnyíteni a tanulók önálló tanu-

lását, illetve tanulás-módszertani alapokat nyújt a tanulóknak. 

A délutáni foglalkozásokat vezető pedagógus feladatai   

 A tanulók házi feladatait osztályfokra és tantárgyakra lebontva adminisztrálja az elekt-

ronikus naplóban.  

 Vezeti a hiányzást. 

 Amennyiben szükséges, egyéni és csoportos tanulási tanácsokat ad. 

 Lehetőség szerint minőségi szempontból is, de legalább mennyiségileg ellenőrzi a ta-

nulók írásbeli feladatait, azokat szignálja vagy láttamozza. 

 Folyamatosan kapcsolatot tart az adott osztályok vezetőivel. 

 Jelzi a szaktanároknak a felmerülő problémákat. 

 A mobiltelefonokat elzárja. 

 Ügyel arra, hogy a tanulócsoport a foglalkozás helyszínét 16 órakor rendezett állapot-

ban hagyja el. 

A délutáni foglalkozásokon részt vevő tanuló jogai  

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

hesse el. 

 A tanuló joga, hogy megismerhesse a pedagógus róla alkotott véleményét mind ta-

nulmányi előmenetelével, mind magatartásával kapcsolatban, és tőle javaslatot kérhes-

sen a szükséges változtatásokhoz. 

 A tanuló joga, hogy feladatait nyugodt körülmények között végezhesse el és a foglal-

kozás megkezdését követően senki ne zavarja meg a feladatvégzésben. 

A délutáni foglalkozásokon részt vevő tanuló kötelességei  

 A foglalkozásokon pontosan jelenjen meg. 

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

zésben. 

 A foglalkozásokon mobiltelefonját, médialejátszóit kikapcsolt állapotban a foglalko-

zást vezető tanárnak leadja. 
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 A foglalkozás ideje alatt kísérő nélkül nem mehet át a városi könyvtárba, mert a tanu-

ló felügyelete így nem biztosított. 

 Feladatait a képességeihez és a kapott segítséghez mérten a lehető legjobb minőségben 

végezze el. 

 A délutáni foglalkozásra használt termet rendezetten hagyja el a foglalkozás végén. 

 Hiányzás esetén igazolását a hiányzást követő foglalkozáson mutassa be. (Kivéve az 

egész napos hiányzást.) 

 Tartsa tiszteletben csoporttársai és a foglalkozást vezető pedagógus személyiségi joga-

it. 

A délutáni foglalkozásokról való távozás rendje  

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

si órákról való távolmaradást. A betegséget, az egész napos hiányzást elegendő egy-

szer igazolni. 

 A délutáni foglalkozásról a tanuló indokolt esetben szülői kéréssel korábban távozhat, 

ezt a foglalkozást vezető pedagógus engedélyezheti.  

 Ha a szülői kérés miatt a gyermek nem végezte el a feladatait, úgy azok befejezéséért 

a szülő a felelős, ezért az iskola nem vállal felelősséget. 

A szakköri munka és a délutáni foglalkozások összehangolása   

 Ha a szakkör a délutáni foglalkozás megkezdése előtt kezdődik, akkor a tanuló gon-

doskodjon arról, hogy a felszerelése a szakkör megkezdése előtt a délutáni foglalko-

zásra kijelölt helyiségbe kerüljön. A szakkör után csendben, a többi tanuló megzavará-

sa nélkül kapcsolódjon be a munkába. 

 Ha a szakkör a délutáni foglalkozás megkezdése után kezdődik, a szakkörre távozó ta-

nuló csendben, a többi tanuló megzavarása nélkül hagyja el a termet. 

 A délutáni foglalkozást vezető pedagógus figyelmezteti a tanulókat a szakkörök kez-

dési időpontjaira. 

 A szakköri munka miatt el nem végzett feladatokat a gyermek köteles otthon pótolni.  

 A tanórák utáni foglalkozásokra 5 perccel a foglalkozás megkezdése előtt érkeznek a 

tanulók, és a foglalkozás vezetőjével együtt lépnek be a terembe. A foglalkozások után 

vagy visszatérnek a napközibe, tanulószobára, vagy elhagyják az iskolát. A foglalko-

zást vezető pedagógus vagy megbízottja zárja a tantermet. 

 

2.4.Tantermek használatának szabályai  

 Minden tanuló köteles a villamos energiával, az ivóvízzel takarékoskodni, az intéz-

mény berendezéseire, használati tárgyaira vigyázni, azok épségének megőrzésére tár-

sait is figyelmeztetni. 

 Az iskola épületében tilos balesetveszélyesen közlekedni, labdázni, saját és mások tes-

ti épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni. 

 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, 

illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szak-

tanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni.  

 Jó idő esetén -az ügyeletes tanár dönt arról, hogy az udvaron kell-e tölteni a szünetet -  

- a tanteremben csak a hetesek maradhatnak.  

 A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után –a pedagógus felügyeletével –a tanulók 

rendben hagyják a tantermet (székeket betolják, a szemetet a padokból kiszedik, a 

lámpát lekapcsolják, ablakokat bezárják. A pedagógus feladata figyelni arra, hogy a 

tantermet a tanulók rendben hagyják el.  

 Az évközi tanítási szünetekben és a nyári szünet ideje alatt a diákok csak az ügyeleti 

napokon tartózkodhatnak az iskola épületében. Ettől eltérni csak az intézményvezető 

előzetes írásbeli engedélyével lehet. 
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 Az iskola felszereléseit, eszközeit az iskolából kivinni tilos. Kivételes esetben kivihe-

tők, de csak az igazgató írásos engedélyével, amelynek egy példánya –szállító jegy-

ként –a kölcsönvevőnél marad, egy példányát pedig az iskolatitkárnál kell leadni. 

 Az iskola területén idegen –személy-és vagyonvédelmi okok miatt –csak engedéllyel 

tartózkodhat. 

 

2.5. Iskolához tartozó egyéb létesítmények, helyiségek, berendezések, eszközök és terüle-

tek használati rendje 

 A tanulók kötelessége, hogy az Nkt. 46. § f.) pontja szerint az épület berendezési tár-

gyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használják. Ha kárt okoznak, kártérí-

tést kell fizetniük (Nkt. 59. §). 

 Személyes tárgyaikra a tanulók tudnak a legjobban vigyázni, ezért: 

• a szekrényt, ahol kabátjukat, cipőjüket, táskájukat tárolják, zárniuk kell. 

• ha a tantermet elhagyják, az osztálytermet be kell zárni. 

 A tanítás folyamatához nem szükséges, egészségre káros, valamint mások testi épségét 

veszélyeztető tárgyakat tilos behozni az iskolába. 

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

csak akkor hozhatnak be, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik. A behozott 

eszközökben bekövetkezett kárért az iskola nem vállal felelősséget. 

 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak, az en-

gedélyt az osztályfőnöknek be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni 

lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tárolni. A kerékpártárolót a tanulók csak saját 

felelősségükre vehetik igénybe. 

 Az épület, a tantermek, a környezet tisztaságára ügyelni kell, a hulladékot a hulladék-

gyűjtőbe kell bedobni. A padon, a szekrényben a tanulók maguk tartanak rendet az osz-

tályfőnök útmutatásai szerint. 

 

2.5.1 A tornaterem rendje, a testnevelés órák szabályai  

 Testnevelés órák előtt a tanulók az öltözőben várják a szaktanárt, becsengetés után 

együtt léphetnek be a tornaterembe, tornaszobába. 

 A testnevelés órák megkezdése után az öltözőket zárva tartjuk. 

 A tanuló a tornateremben és az iskola egyéb sportlétesítményeiben csak tanári fel-

ügyelettel sportolhat. 

 A tornaszereket csak rendeltetésüknek megfelelően és a testnevelő tanár felügyelete 

mellett használhatják a tanulók. A rend megtartása érdekében a már nem szükséges 

szereket a helyükre kell tenni. 

 A tanulónak saját vagy társa legkisebb balesetét is azonnal jeleznie kell a pedagógus-

nak. 

 A testnevelés órán kizárólag sportolásra alkalmas, az iskola által meghatározott színű 

– nem utcai viseletben – öltözetben kell részt venni. Ha a tanuló a tanórához szüksé-

ges, sportolásra alkalmas felszerelését nem hozza magával, akkor az órán aktívan nem 

tud részt venni. Amennyiben azon órák száma, amelyeken a tanuló nem vett részt, el-

éri az éves óraszám 10%-át, akkor a testnevelő tanár értesíti a tanuló osztályfőnökét és 

gondviselőjét. 

 A sportpadló védelme miatt kerülendő a fekete talpú sportcipők viselése. 

 Az udvari testnevelés órákra elvárás a sportolásra alkalmas öltözet, melegítő, hideg 

időben sapka, kesztyű. 

 Tilos balesetveszélyes ékszert viselni a sportfoglalkozásokon – lánc, nagyméretű, 

csüngő fülbevaló, karóra, karkötő, gyűrű -. A testnevelésórákon, sportfoglalkozásokon 

nem viselhető értékeket megőrzésre a pedagógusnak kell leadni.  

 A testnevelés órák alóli felmentések rendje: 

- tartós felmentés szakorvosi javaslat alapján, 
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- részleges felmentést szakorvosi, orvosi javaslat alapján, 

- illetve alapos indoklással írásbeli szülői kérelem alapján  

            kaphat a tanuló a testnevelő tanártól. 

 A tornateremben a felmentett tanulók is csak váltócipőben tartózkodhatnak. 

 

2.5.2 Az informatika terem rendje 

 A terem fokozatosan balesetveszélyes, ezért fokozottan elvárt a fegyelmezett és 

körültekintő viselkedés. 

 A szaktanterembe csak tanári engedéllyel lehet belépni, tanításon kívüli időben 

zárni kell. 

 Géphasználat előtt fontos az alapos kézmosás. 

 A tanulók által észlelt meghibásodásokat, rongálásokat jelenteni kell a szaktanár-

nak. A tanulók által okozott kárt a gondviselőnek meg kell térítenie. 

 Engedély nélkül a gépek beállításait megváltoztatni, azokra programokat telepíteni 

vagy törölni tilos! 

 Saját adathordozó (pendrive) használata engedélyezett, de a vírusvédelem minden-

ki kötelessége. 

 A gépteremben csak olyan tevékenységet lehet folytatni, ami engedélyezett a pe-

dagógus által. 

 Internethasználatkor elvárás az etikai szabályok betartása.  

 A teremben enni, inni tilos. 

 Munka után elvárás az eszközök, az asztal, a terem rendben hagyása. 

 Amennyiben nem informatikaoktatás folyik a teremben, a gépek használata igaz-

gatói engedélyhez kötött. 

 

2.6. Elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja 

 Minden gondviselő a beiratkozáskor megkapja a szülői hozzáférést az intézmény 

Kréta e-naplójához, mellyel hozzáférhet a szülők számára nyilvános adatokhoz, 

információkhoz. 
 Tájékoztatjuk a szülőket az elektronikus napló interneten keresztüli elérési útvonalá-

ról, az elektronikus napló használati rendjéről, a belépés, bejelentkezés módjáról, a 

központilag generált kód, jelszó megváltoztatásának célszerűségéről, és módjáról, ar-

ról, hogy a gyermeke osztályzatait hogyan tudja megtekinteni, a Kréta 

üzenetfunkciójának használatáról. Igény esetén konzultációs lehetőséget is biztosítunk. 

 Belépési kód elvesztése esetén az igazgató-helyettesek generálnak új belépési kódokat, 

ennek tényét az osztályfőnököknek kell jelezni. 

 Az elektronikus napló elérhetősége: https://klik029128001.e-kreta.hu 

 

 2. sz. melléklet – Elektronikus napló használati rendje 

 

3. TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

3.1 Védő, óvó intézkedések 

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

 Tanulmányi kirándulásokon, üzemlátogatásokon kötelesek a közös programokhoz al-

kalmazkodva, fegyelmezetten viselkedni, a balesetvédelmi és munkavédelmi szabá-

lyokat betartani. 

 Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelnek, például baleset történik, haladéktalanul 

szólni kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak, szakértelem hiányában nem avat-

kozhatnak be önkényesen a nagyobb veszély elkerülése érdekében. 

https://klik029128001.e-kreta.hu/
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 Elsősegélynyújtásért tanítási időben a felügyeletet ellátó tanárhoz vagy az iskolatitkár-

hoz fordulhatnak. 

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

delmi szabályokról, melyeket a tanulók kötelesek betartani.  

 Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy a tanulók ne veszélyeztessék sa-

ját maguk és társaik testi épségét. 

 Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó), sérülést okozó, veszé-

lyes tárgyakat (pl. gördeszka, roller) az iskola épületébe, illetve az iskola által szerve-

zett programokra behozni tilos (kivéve, ha intézményvezetői engedély van rá, pl. test-

nevelés órán gördeszka használata). 

 Tűz- és bombariadó esetén (félperces szaggatott csengetés jelzi) az iskola épületét a 

kijelölt útvonalon fegyelmezetten kell elhagyni. 

 Az udvaron kavicsot, köveket dobálni, az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni ti-

los! 

 Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, számítástechnika-, 

testnevelés-, fizika- és kémiaórákra, ezeket a szaktanárok ismertetik az első órákon.  

 Iskolánk tanulói 24V-nál nagyobb feszültséggel működő elektromos berendezést nem 

készíthetnek, nem szerelhetnek, nem javíthatnak. 

 A fali tűzoltó készülékhez és a konnektorokhoz nyúlni szigorúan tilos! 

 A tanulók egészségének megőrzése érdekében diákjainknak az iskolában és az iskolán 

kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, az e-cigaretta és a vízipipa 

használata, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába 

és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki – az iskolában, iskolai 

rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint – egészségre ártalmas 

szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak 

számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 

 A tanuló szociális és egyéb problémái miatt segítséget kérhet osztályfőnökétől, az ifjú-

ságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógustól, az intézmény igazgatójától, bármely 

pedagógustól, az iskolapszichológustól, az  intézmény szociális munkásától, iskola-

rendőrtől. Elérhetőségük az intézmény honlapján és a bejáratnál megtalálható.  

1-es típusú diabétesszel élő gyermekek az iskolában 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2021. szeptember 1-jétől hatá-

lyos módosítása értelmében az 1-es típusú diabétesszel élő tanulók esetében az iskola 

1-8. évfolyamán az érintett intézmény gondoskodik a napközbeni alapvető speciális el-

látásról: a vércukorszint szükség szerinti méréséről, valamint – szükség esetén, orvosi 

előírás alapján – a szülővel, törvényes képviselővel történt egyeztetést követően, az 

előírt időközönként a szükséges mennyiségű inzulin beadásáról. 

 

3.2. Járványügyi intézkedések és előírások 

 (Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a közne-

velési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről” című dokumentum fel-

használásával). 

Érvényessége: 

A helyi járványügyi protokoll 2020. szeptember 1-jén lép életbe. Azonnali hatállyal módosít-

ható (enyhíthető vagy szigorítható) a járványügyi helyzet alakulását, a vonatkozó magasabb 

szintű rendelkezéseket, valamint a Miskolci Tankerületi Központ tájékoztatásait figyelembe 

véve. 

Hatálya:  
Kiterjed az intézmény valamennyi alkalmazottjára és tanulójára, a tanulók szüleire, valamint 

az iskolával kapcsolatban lévő, az intézményt bármely módon használó, az intézménybe bár-

mely okból látogató személyre. 
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Célja:  

Valamennyi intézményhasználó: tanulók, pedagógusok és nem pedagógus alkalmazottak véd-

elme. Ezzel összhangban távlati cél, hogy a nevelő-oktató munka minél hosszabb ideig – lehe-

tőség szerint a tanév végéig – iskolai, tantermi keretek között folyhasson.  

Az intézmény látogatása 

 Reggelente a felső tagozatos tanulók a főbejáraton, az alsósok a Vasút út felőli udvari 

kapun érkezhetnek az iskolába, és lehetőség szerint a tanítás végeztével ezen a kapun 

is kell távozniuk. 

 Az iskola épülete előtt kerülni kell a csoportosulást, törekedni kell a védőtávolság be-

tartására. 

 Belépéskor testhőmérséklet mérésre kerül sor, melyet a főbejáratnál a felsős ügyeletes 

tanár, az az alsósoknál a pedagógiai asszisztens végez. 

 Az iskola 7.00 órakor nyit, előtte kizárólag a reggeli ügyeletet igénylő tanulók jöhet-

nek be az épületbe. Nekik az ügyeletes tanárok által kijelölt teremben kell tartózkod-

niuk. A reggeli ügyelet igénybe vételét a szülőnek írásban kell kérelmeznie. 

 Jó idő esetén a tanulók az udvaron, osztályonként sorakoznak (külön udvaron alsó-

felső). 

 7.45 kor az ügyeletes pedagógus jelére az osztálytermükbe vonulnak, ahol azonnal ke-

zet kell mosniuk. 

 Az iskolát kizárólag egészséges tanuló látogathatja. Amennyiben egy szülő a gyerme-

kénél tüneteket észlel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárás-

rendje alapján gondoskodnia kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát ér-

tesíteni, ha gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 

 Hőemelkedés, fejfájás, láz esetén a tanulót felnőtt felügyelettel elkülönítjük a nyelvi 

terem tanári szobájában. A szülőt azonnal értesítjük, hogy a gyermeket haza kell vin-

nie. 

 A hiányzó tanuló számára a tananyagot megküldjük- annak érdekében, hogy ne ma-

radjon le társaitól - de nem digitális oktatásban részesül. 

 Betegségből adódó hiányzást követően a tanuló csak orvosi igazolás bemutatásával 

jöhet ismét közösségbe. 

 Az intézmény alkalmazottai is csak egészséges és tünetmentes állapotban állhatnak 

munkába. 

 Kerülendő a személyes ügyintézés. Az intézménnyel elsődlegesen elektronikusan, má-

sodsorban telefonon lehet kapcsolatot tartani. Személyes megjelenést feltétlenül igény-

lő ügyek intézésére kizárólag előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.  

 Az épületbe belépő személyeknek kötelező a maszk használata és minden alkalommal 

kötelesek kezüket fertőtleníteni.  

 A helyiségek bérbeadása emelt szintű védelemmel történik (pl. időpontok körültekintő 

egyeztetése, belépési és bent tartózkodási protokoll, a szabályok betartásának ellenőr-

zése, fertőtlenítő takarítás). A bérlők erről időben tájékoztatást kapnak. A szabályok 

megszegése esetén az intézmény kezdeményezi a bérbeadás megszüntetését. 

 Súlyosbodó járványügyi helyzet esetén ellenkező intézkedésig  a bérbeadások szüne-

telhetnek. 

 

3.2.1A nevelő-oktató munka különös szabályai 

 Tanulóinkat – életkori sajátosságaiknak megfelelően – felkészítjük a tanítási év jár-

ványügyi vonatkozásaira is. Megismertetjük velük jelen járványügyi protokoll rájuk 

vonatkozó részét. 

 Minimálisra csökkentjük az osztályok „vándorlását”, egy osztály lehetőség szerint egy 

tanteremben tölti a nap jelentős részét. Kizárólag az informatikaterem, és a tornaterem 

funkcionál szaktanteremként, továbbá az osztálybontások alkalmával kell az egyik 

 tanulócsoportnak egy másik terembe (vagy a szabadba) vonulnia. 
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 Amennyiben az időjárás megengedi, a testnevelésórákat a szabadban töltjük. A tanítási 

órák, egyéb foglalkozások szabadban való töltésére azonban kizárólag az iskola udva-

rán kerülhet sor. 

 Az órarend elkészítése után öltözőhasználati rendet dolgozunk ki a 5-8. osztályok 

számára. Az 5-8. évfolyam lány tanulói az öltözőkben, a fiú tanulók a tantermekben 

öltöznek át. Az 1.-4. osztályosok a tantermükben öltöznek át, a nagyobbaknál időben 

megosztva a szünetet a fiúk és a lányok felváltva, külön öltöznek. 

 Bármely évfolyamon lehetőség van más tantárgyak óráinak a szabadban (iskolaudva-

ron) történő tartására is. 

 

3.2.2 Az egyéb foglalkozások rendje 

A folyosókon, közösségi terekben- a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt- köte-

lező a maszk szabályszerű – orrot és szájat eltakaró – viselése. 

 A tanítási órák közötti szünetekben a helyiségeket alaposan ki kell szellőztetni. Az ab-

lakokat a tanítási órák alatt is nyitva kell tartani. 

 Az ebédelési rendet rugalmasan szervezett, 45 perces órákat feltételező napirenddel 

támogatjuk, így biztosítva az egyes tanulócsoportok közötti távolságtartást az ebédlő-

ben is. 

 Az 1.-4. évfolyamos tanulók a tízórait az osztályteremben fogyasztják el. 

 Étkezések alkalmával nincs felelősi rendszer, minden tanuló csak magáról gondosko-

dik, más ételét vagy evőeszközét nem érinti meg. 

 Szünetekben a folyosókon tilos ételt vagy italt fogyasztani, mivel az a maszk eltávolí-

tásával jár. Étkezni az ebédlőben, a tanteremben vagy az udvaron lehetséges. 

 A tanév során az iskolai büfé az előírások betartásával üzemelhet. 

 

3.2.3 Rendezvények, programok 

 Iskolánk jelenleg nem szervez intézményi szintű, meghívottakat és érdeklődőket is fo-

gadó rendezvényeket, hiszen a tanulói és alkalmazotti létszámunk megközelíti a 400 

főt. 

 Rendezvényeink szokásos, zárt körben való lebonyolítására nincs egyelőre lehetőség a 

 létszámkorlátozás miatt. Ezért kisebb körben (nem iskolai szinten) próbáljuk a terve-

zett programokat megvalósítani. 

 Programjaink lebonyolítását a járványhelyzet alakulása befolyásolja. 

 A továbbiakban indokolt esetben online szülői értekezletek és fogadóórák tarthatók. 

 A tanítási év végén szervezendő osztálykirándulások egyelőre tervezhetők. 

 

3.2.4 Fokozott higiéniai előírások 

 A tanév elején a korosztályuknak megfelelő szinten részletes tájékoztatást kapnak a 

gyerekek a járványhelyzetről és a személyes higiénia fontosságáról. 

 Azokban a helyiségekben, ahol egy tanítási nap folyamán cserélődnek a tanulócsopor-

tok, napközben is fertőtlenítő takarítást kell végezni. 

 A megerősített fertőtlenítést, takarítást a takarító személyzet munkarendjének átszer-

vezésével végezzük. A fertőtlenítés elvégzésében közreműködnie kell mindenkinek: 

pedagógus és nem pedagógus alkalmazottaknak, tanulóknak egyaránt. 

 Az informatikai eszközök fertőtlenítését a szaktanárok és a rendszergazda végzik. 

 A tanulók elsősorban saját környezetük tisztán tartásával, a szellőztetéssel, saját sze-

mélyes higiéniájuk biztosításával, a szabályok betartásával járulhatnak hozzá egészsé-

günk védelméhez. 

 Rendszeresen szellőztetni kell a külső bejárati ajtók, a folyosói ablakok és a mosdók 

ablakainak tanórák alatti kitárásával. Az iroda és szertárhelyiségeket is rendszeresen 

szellőztetni szükséges. 
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 A pedagógusok felügyelik és ellenőrzik saját tantermük védelmét, valamint figyelem-

mel 

 kísérik tanulócsoportjaik állapotát. Szükség szerint tevékenyen részt vállalnak a fel-

adatokból. A személyes higiéniájukra vonatkozó szabályokat betartják. 

 Minden mosdóban és azokban a tantermekben, amelyekben mosdókagyló található, 

kihelyeztük a helyes kézmosási technikát bemutató ábrasort és a szükséges eszközö-

ket. 

 A tanulók - lehetőség szerint - saját tantermükben mossanak kezet. 

 Kötelező a kézmosás: 

 az iskolába érkezéskor, 

 WC használat után, 

 étkezések előtt és után, 

 egy másik tanterembe indulás előtt, 

  másik helyiségből vagy udvarról a saját tanterembe való visz-

szatéréskor. 

 Minden tanulónak lehetőség szerint saját tisztasági csomaggal kell rendelkeznie, amit 

az osztályteremben tárol, és csak ő használ. Amennyiben textiltörülközőt is tartalmaz a 

csomag, azt legalább 2-3 naponta haza kell vinni, tisztára cserélni. Az osztálytermek-

ben a textiltörülközők nem akaszthatók ki egymás mellé. 

 A saját tisztasági csomag kiváltható osztálykeretek között alkalmazott fertőtlenítő és 

tisztasági szerekkel, amennyiben azok folyamatosan rendelkezésre állnak. 

 A tisztító és fertőtlenítő szerek alkalmazását a pedagógusoknak kell felügyelniük. 

 Azokban a helyiségekben, ahol elkerülhetetlen a tanulócsoportok cserélődése, nap 

közben is szükséges a takarítás és a fertőtlenítés. Ennek megszervezése a hosszúnapos 

takarító feladata. 

 A sport- és játékszerek, valamint a használatos egyéb taneszközök felületének fertőt-

lenítését az érintett pedagógusok a tanulók és a pedagógiai asszisztens bevonásával 

végzik.  

 Minden informatikai és audiovizuális eszköz fertőtlenítéséért a rendszergazda felelős. 

 Kerülendő - a hétköznapjainkra egyébként jellemző- testi kontaktusok: kézfogás, öle-

lés, puszi. 

 

Kommunikáció 

Kérünk mindenkit, hogy hiteles forrásokból tájékozódjon! 

 www.kormany.hu 

https://koronavirus.gov.hu/ 

www.oktatas.hu 

www.nyekisuli.hu 

 

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói 

magatartás szabályai  

 

 A tanulmányi kirándulásokon, amelyeket az iskola a pedagógiai programjában előírtak 

alapján szervez, az iskola minden tanulójának részt kell vennie. Indokolt esetben a 

szülők kérésére (pl. egészségügyi ok) az osztályfőnök adhat felmentést a részvételi kö-

telezettség alól. A felmentés megadásáról a szülőt értesíteni kell. 

 Osztálykirándulások az iskola éves munkatervében rögzített időpontokban lehetnek, 

ha az osztály tanulóinak szülei írásban vállalják a kirándulás költségeit. A kirándulást 

az intézményvezető engedélyezi. 

 A kirándulócsoport a gyülekezési helytől a visszaérkezés helyéig a kísérő tanár fel-

ügyelete alatt áll. A csoport tagjai együtt utaznak, túráznak, nézik meg a nevezetessé-

geket. A csoportból távozni csak a kísérő tanár engedélyével lehet.  

http://www.kormany.hu/
https://koronavirus.gov.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.nyekisuli.hu/
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 Minden rendkívüli eseményt (baleset, tűz, hiányzás) azonnal jelenteni kell a kirándu-

lást vezető pedagógusnak. 

 

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

 Aki étkezést vesz igénybe, az egy havi időtartamra a tárgyhónap 20. napjáig kell meg-

fizetne a Nyékládházi Városgondnokság számlájára a kiállított csekken vagy átutalás-

sal. 

 Amennyiben nem érkezik be a térítési díj, a városgondnokság egyenlegközlő értesí-

tést, majd felszólítást küld, nem fizetés esetén átadja behajtásra.  

 Az étkezésben történő változást –hiányzás miatt, nem kíván tovább étkezni, váltani 

szeretne a napközis és a menzás étkezés között- az iskolatitkárnak, osztályfőnöknek 

jelzi, a lemondást, a módosítást a szülő a délutáni foglalkozást tartó pedagógusnak 

vagy az osztályfőnöknek írásban jelzi.  

 A kedvezményre jogosító jogcímekről történő igazolás bemutatása a gondviselő fele-

lőssége, az esetleges változásokat is jeleznie kell. 

 A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatol-

ni kell az orvosi igazolás másolatát. 

 

3.5. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve  

 A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az 

iskola jogosult – a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus és 

az osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. 

 A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt 

élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, egyik vagy 

mindkét gondviselője munkanélküli, továbbá, akit az egyik szülője egyedül nevel, il-

letve akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő. 

 

3.6. Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató 

által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a meg-

rendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munka-

közösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvren-

delési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 

 A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, 

melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 

 Az iskola igazgatója – az osztályfőnökök közreműködésével – minden tanév végén tá-

jékoztatja a szülőket  

 azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszkö-

zökről, ruházati és más felszerelésekről, amelyekre a következő 

tanévben az iskolában szükség lesz, 

 az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és 

más felszerelésekről. 

 A 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. 

 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, ha nem a Mis-

kolci Tankerületi Központhoz tartozó intézménnyel létesít jogviszonyt. 

 Az iskolától kölcsönzött tankönyvért felelősséggel tartozik a gondviselő. Az elveszett, 
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megrongálódott tankönyvet a szülőnek pótolnia kell. Nem kell megtéríteni a tankönyv, 

munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. 

 A pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges tanári kézikönyveket a 

pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. 

 

 

3.7. Tantárgyválasztás szabályai 

 Az iskola igazgatója minden tanév májusában az osztályfőnökök közreműködésével 

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

következő tanévben választható tantárgyakról (az iskola szakmai alapdokumentumá-

nak megfelelően) és az azt tanító nevelőkről. 

 A szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos 

döntését az osztályfőnököknek. 

 Az iskolába újonnan beíratott tanuló esetében a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja 

le a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét az iskola igazgatójának. 

 Az adott tanév kezdetéig a szülő írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsola-

tos döntését. 

 Ha az iskola – a megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet helyhiány mi-

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

 A nyelvi csoportok kialakításának menete:  

 Második évfolyamon minden tanév április első két hetében 

kompetenciaalapú szintfelmérő dolgozatot írnak magyar nyelv 

és irodalom, illetve matematika tantárgyból. Minimum csoport-

létszám 14 fő. Választásnál az első hét helyen állók elsőbbséget 

élveznek. A szülőket szülői értekezleten a munkaközösség-

vezető tájékoztatja a lehetőségekről. A szülők írásban nyilat-

koznak a választásukról. 

 Harmadik évfolyamon a nyelvet még nem tanulók április 15-ig 

nyilatkoznak arról, mely nyelvet szeretnék tanulni. 

 SNI-s gyerekek lehetőség szerint német nyelvet válasszanak a 

Pedagógiai Szakszolgálat ajánlása alapján. 

 

 Eljárásrend a nívócsoport kialakítására matematikából 5. évfolyamon 

 

A nívócsoport célja: 

• matematika tantárgyból a kiemelkedően jól teljesítő tanulók és/vagy tehetségígéretek 

számára az egységes alapkövetelmény gazdagítása, mélyítése és gyorsítása 

• a versenyekre való felkészülés támogatása. 

 

A csoport kialakításának elvei:  

• az adott évfolyam legjobban teljesítő tanulói kerülhetnek be a mérés eredménye és a 

tantárgyi teljesítmény alapján 

• évfolyamonként a tanulók maximum 50 %-a. 

 

 A csoport kialakításának lépései: 

• április 15-ig mérés matematika tantárgyból a 4. évfolyamon 

• április 25-ig a szülők tájékoztatása az elért eredményről és a csoportba kerülés lehető-

ségéről 

• április 30-ig a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy kéri-e a gyermek nívócsoportba 

kerülését 
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•  5. évfolyamon szeptember 30-ig van lehetőség a csoportok közötti átjárhatóságra 

egyedi elbírálás alapján, igazgatói engedéllyel. 

 

3.8. Tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírá-

sok  

 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint az egyéb foglalkozá-

sokról igazolni kell. 

 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ennél 

hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola intézmény-

vezetője adhat. 

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon 

belül köteles mulasztását igazolni. Az igazolást az osztályfőnöknek kell elektronikus 

úton megküldeni vagy bemutatni. A tanuló órái, egyéb foglalkozásai igazolatlannak 

minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás 

nem fogadható el. 

 A tanuló mulasztása igazolt, ha 

 távolmaradását orvosi igazolással (szülőnek alá kell írnia, illetve megküldenie a Kré-

tában) vagy kórházi zárójelentéssel igazolja; 

 hatósági intézkedésre, állampolgári kötelezettségeinek teljesítésére maradt távol és ezt 

igazolja; 

 előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra az osztályfőnöktől vagy az intézmény-

vezetőtől. 

 Ha a tanóráról való távolmaradás az iskola vagy az osztályközösség érdekeit szolgálja, 

akkor a mulasztást az osztályfőnök igazoltnak tekinti. Szaktanár csak saját órájáról, 

foglalkozásáról szakmai, pedagógiai indokkal vagy az iskolaközösség érdekében en-

gedheti el a tanulót, és igazolhat mulasztást az osztályfőnöknél. 

 A várható távolmaradásra való kikérőket (sportegyesület, külföldi utazás stb) függet-

lenül az utazás időtartamától az osztályfőnöknek kell bemutatni annak megkezdése 

előtt legalább három nappal. 

 Ha a tanuló az óra, egyéb foglalkozás megkezdése után érkezik, későnek számít.  

 Tanítási óráról 15 percet meghaladó igazolatlan késés igazolatlan órát eredményez, a 

15 perc alatti késések pedig igazolatlan órává adódnak össze.  

 A mulasztásokra vonatkozó szabályok azokra az iskolai szervezésű rendezvényekre is 

vonatkoznak, amelyeken a tanulók részvétele kötelező. 

 Az iskola értesíti a szülőt, ha a tanköteles tanuló első alkalommal igazolatlanul hiány-

zott. 

 Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás következ-

ményeire. 

 Az iskola értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot, ha a tanuló igazolatlan hiány-

zása a tíz órát eléri, valamint a gondviselő is értesítést kap. 

 Ha tanköteles tanuló hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a szülő mellett értesíti 

az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A tanuló ellen eb-

ben az esetben szabálysértési eljárás indul. Amennyiben a tanköteles tanuló igazolat-

lan hiányzása eléri az 50 órát, akkor az iskola az illetékes gyámhatóságot értesíti, illet-

ve kezdeményezi a családi pótlék folyósításának szüneteltetését. 

 

 Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a követ-

kező szabályok érvényesek: 

 ha egy tanévben meghaladják a 250 órát, 

 egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 százalékát, 
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és emiatt a tanuló teljesítménye év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a 

tanuló nem minősíthető, és a vonatkozón jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt osztályo-

zóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról. 

 

 A beteg gyermek érdeke és feladata, hogy érdeklődjön a tanulmányi munka meneté-

ről, a tananyagban történő esetleges lemaradásról. 

 A Nkt. 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 minden tőle elvárható se-

gítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, 

tanulmányi előmenetelét…” A szülő ezt a Kréta rendszerben gondviselői belépéssel 

teheti meg. 

 

3.9. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés mód-

ja, határideje 

 

 Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők: 

 osztályozóvizsga, 

 különbözeti vizsga, 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

 Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megálla-

pításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentésben ré-

szesült, egyéni tanrend esetén,  

 engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követel-

ményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt te-

hetett eleget, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mu-

lasztása együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mu-

lasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc 

százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osz-

tályozó vizsgát tehet. 

 Különbözeti vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki emelt óraszámú csoportba, il-

letve nívócsoportba jelentkezik, külföldön megkezdett tanulmányok után érkezik. 

 Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, 

távol marad vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné, és ezt igazolja. 

 Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégte-

len osztályzatot kapott. 

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

replő szabályok szerint kell megszervezni. 

 A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

 osztályozóvizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két 

hónappal, 

 javítóvizsga esetén, a tanév végén (bizonyítványosztáskor) tud-

ják meg.   
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 A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vizsgaré-

szeket tenniük a tanulóknak: 

 

TANTÁRGY 

ÍRÁSBELI SZÓBELI 

VIZSGA 

GYAKORLATI VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika, hit-és erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret  SZÓBELI  

Ének-zene 

GYAKORLATI 

Vizuális kultúra 

Testnevelés 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Informatika/Digitális kultúra 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Etika, hit- és erkölcstan  SZÓBELI  

Történelem  SZÓBELI  

Természetismeret/természettudomány  SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Földrajz  SZÓBELI  

Hon-és népismeret  SZÓBELI  

Színház- és dráma  SZÓBELI  

Ének-zene 

GYAKORLATI 

Vizuális kultúra 

Testnevelés 

Technika, életvitel és gyakor-

lat/Technika és tervezés 

Informatika/Digitális kultúra 

 

3.10. Iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás) 

 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján intéz-

ményünk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által meghatá-

rozott kötelező beiskolázási körzetben lakik.  

 A helyi halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesí-

tése után a jelentkezők közül először a helyi sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük 

fel, majd azokat a helyi tanulókat, akiknek ezt különleges helyzete indokolja. Külön-

leges helyzetnek minősül, ha a tanuló  

 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,  
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 testvére iskolánk tanulója  

 munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében ta-

lálható,  

 az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren belül 

található.  

 A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése után 

a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha ilyenkor 

több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma, akkor a 

felvételről az iskola, sorsolás útján dönt.  

 A sorsolás lebonyolításának szabályai:  

 A sorsolás nyilvános.  

 A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.  

 A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a sorso-

lásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.  

 A sorsolás helyszíne az iskola épülete.  

 A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napja 

után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.  

 A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és bonyolítja 

le.  

 A sorsolási bizottság tagjai: az alsós szakmai munkaközösség vezetője, az intézményi 

tanács és a szülői szervezet képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola in-

tézményvezető-helyettese, a jegyzőkönyvvezető.  

 A sorsolási bizottság elnöke: az iskola intézményvezető-helyettese.  

 A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a sorsolá-

si bizottság tagjait.  

 A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell behelyez-

ni a sorsolási urnába.  

 Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat, majd 

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét.  

 Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás sorrendjében 

azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.  

 A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.  

 A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.  

 A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a sor-

solási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és tanulók nevét, 

a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a sorsolás ered-

ményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a keltezést, valamint a 

sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.  

 Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.  
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 A sorsolás után az iskola intézményvezetője – sorsolás eredményének megfelelően – a 

felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában 

eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.  

 

3.11. Tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

 

A tanulók közösségei 

Az osztályközösség 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógusvezető- az osztályfőnök áll.  

 Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munká-

jának szervezésére – az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe osztálytitkárt és he-

lyetteseket választanak.  

A diákkörök 

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működ-

nek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti cso-

port stb. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a 

szülői munkaközösség iskolai vezetősége. 

 A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figye-

lembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a ne-

velőtestület dönt.  

 A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy 

vezeti, ha rendelkezik megfelelő pedagógiai végzettséggel. 

Az iskolai diákönkormányzat 

 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 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 neve-

lő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési 

jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 A diákönkormányzat tanévenként egy alkalommal összehívja az iskolai diákközgyű-

lést, ahol minden tanulónak joga van részt venni, s melyen a diákönkormányzatot segí-

tő nevelő, valamint a diákönkormányzat diák vezetője beszámol az előző diákközgyű-

lés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az is-

kolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesü-

léséről, az iskolai házirendbe meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.  

 

 A tanulók jogai 

 A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A szociális támogatáshoz való jogok 

az első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót. 
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 A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A di-

ákkör megalakításához legalább 15 tanuló szükséges. A diákkör tevékenységének az 

iskola pedagógiai programjához kell illeszkednie. Kapcsolódhat bármilyen tantárgy-

hoz, művészeti vagy sporttevékenységhez, az egészséges életmód, a kulturált környe-

zet kialakításához, a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Az intézmény vezetője nyilván-

tartásba veszi a diákkört. A diákkörök működésének tárgyi feltételeit (pl. teremszük-

séglet) az intézmény lehetőségeihez mérten biztosítja. 

 Az iskola diákönkormányzatának véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közös-

ségét érintő kérdések meghozatalánál. Nagyobb közösségnek kell tekinteni az iskolai 

évfolyam, osztály, idegen nyelvi csoport, diákkör tagjainak 50%-át +1 főt. 

 A tanuló a diákönkormányzathoz fordulhat olyan iskolai döntések, eljárások ellen, 

amelyek valamilyen problémát, gondot jelentenek, esetleg sértik a jogait. A diákön-

kormányzat vezetője kezdeményezheti a panasz kivizsgálását annál a személynél, aki-

nek ez a hatáskörébe tartozik. Ez lehet a szaktanár, osztályfőnök vagy az igazgató, 

igazgatóhelyettesek.  

 Az érdekegyeztetés, az iskolai döntéshozatalban való részvétel elősegítése érdekében 

az igazgató évente legalább egy alkalommal részt vesz a diákönkormányzat ülésén. 

 A diákönkormányzat dönt az egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtes-

tület véleményének kikérése mellett. A diák-önkormányzati nap időpontját az iskola 

éves munkaterve rögzíti. A diák-önkormányzati nap programját a diákönkormányzat 

állítja össze a segítő tanár közreműködésével. 

 A tanulónak a tanulmányait érintő valamennyi kérdésről tájékozódási joga van. E jo-

gával közvetlenül is élhet szóban a szaktanáránál, osztályfőnökénél, az iskolavezetés 

bármelyik tagjánál. 

 A tanulónak joga van dolgozatai eredményeinek 15 tanítási napon belüli megismerésé-

re.  

 A tanulónak véleményezési és javaslattevő joga van az őt érintő összes kérdésben. Jo-

gaival egyénileg és tanulóközösségen keresztül is élhet. Véleménynyilvánításával ter-

mészetesen nem sértheti meg mások személyiségi jogait, emberi méltóságát. Rendsze-

resen élhet véleménynyilvánítással a diákönkormányzat ülésein. 

 A tanulók az osztályfőnöki órákon, DÖK-gyűléseken, valamint az iskolagyűléseken 

kapnak tájékoztatást az őket érintő kérdésekről.  

 A témazáró dolgozatok időpontját a tanulókkal időben közölni kell. Egy napon alsó 

tagozaton egy, felső tagozaton két témazáró (egy egységet vagy témát lezáró) dolgozat 

íratható. Utolsó órában csak akkor, ha az adott tárgyból az órarendben nincs 1-5. óra. 

Az írásbeli dolgozatokat 15 tanítási napon belül kell kijavítani. 

 A tanulónak különösen joga, hogy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és azt ki-

fejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem 

sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakor-

lását. 

 Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és erkölcstanoktatást 

szervezhetnek. Az iskola etikaoktatást szervez, ezek valamelyikén a tanuló részvétele 

kötelező. 

 A tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben a szülői munkaközösségnek a Nkt. 

72. § (5) bekezdésében biztosított joga, hogy véleményt nyilvánítson. Nagyobb közös-

ségnek kell tekinteni az iskolai évfolyam, osztály, idegen nyelvi csoport, diákkör tag-

jainak 50%-át +1 főt. 

 A családok anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben ré-

szesülhetnek az arra rászoruló tanulók. Ennek feltételeiről, szabályairól és az igénylés 

módjáról a Városgondnokság ad tájékoztatást. 

 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskola-

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, fogorvos, iskolai védőnő) biztosítja. Az iskolaor-

vos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi állapo-

tának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: 
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 fogászat: évente, ütemezésnek megfelelően, 

 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. 

 Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente három 

alkalommal. 

A tanulók kötelességei  

 Minden tanuló köteles az iskola munkarendjét betartani. 

 A tanítási órákra, a kötelező és a választott foglalkozásokra a délutáni foglalkozásokon 

vagy otthon kell felkészülni. Rendszeres, a képességeknek megfelelő munkával, fe-

gyelmezett magatartással kell eleget tenni a tanulmányi kötelezettségeknek. Csak a 

naponta szükséges tanszereket kell elhozni (tartani) az iskolába(n), ezen kívül olyan 

eszközt nem, amivel zavarhatná a tanítást. 

 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, a tanórán kívüli foglalkozásokról 

igazolni kell.  

 A tanulók felszerelési tárgyakat csak az osztálytermekben (szekrényben, fiókban) 

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

 A tanulók kötelesek ügyelni a tanterem, a folyosó s egyéb általuk használt helyiségek 

tisztaságára, a higiéniai szabályok betartására saját és társaik egészségének védelme 

érdekében. 

 A tanulóknak a folyosón és az osztálytermekben közlekedni csak lépésben lehet, lehe-

tőleg a lépcsők és folyosók jobb oldalán. Az udvaron, szabadon mozoghatnak vigyáz-

va a saját és a társaik testi épségére. 

 A tanulók a tornaterembe, a szaktantermekbe, a nyelvi órára csak a nevelők vezetésé-

vel mehetnek be.  

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

sportöltözetben kell megjelenni. Iskolai ünnepélyeken fehér blúzt, inget, ill. sötét 

szoknyát, nadrágot, valamint az iskola nyakkendőjét kell viselni. 

 A tanulók egészségének megőrzése érdekében a dohányzás, valamint szeszesital, kábí-

tó hatású szerek fogyasztása tilos! 

 A tanulók tiltott jelképeket nem viselhetnek. 

 Az iskola berendezéseire, felszerelési tárgyaira vigyázni kell. Károkozás esetén meg 

kell téríteni az okozott kárt. 

 A talált tárgyakat az iskola titkárságán kell leadni. 

 Az iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnökök útmutatása szerint kell vi-

selkedniük, magatartásukkal segíteniük kell a rendezvény sikerét, eredményességét, a 

rendezvények lebonyolításában a nevelők kérésének eleget téve részt kell venniük.  

 Az emberi együttélés általános szabályait kötelességük megtartani, nem önbíráskod-

hatnak, tisztelniük kell tanáraik és társaik emberi méltóságát.  

 A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. 

Az ezzel kapcsolatos szabályokat az intézményi SZMSZ tartalmazza. 

 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 tiszta-

ságára.  

 A hiányzókat jelentik az órát tartó nevelőnek. 
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 A szünetekben az ablakok kinyitásával szellőztetnek. A tanítási idő végén 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 2. szünettől a 4. szünet 

végéig.  

 A beosztást az ügyeleti felelős készíti el az osztályfőnök jóváhagyásával.  

 Az ügyeletes tanulók osztályfőnökük irányításával segítik az iskolai rend és fegyelem 

biztosítását a bejárati ajtónál és a folyosókon. 

 

 3. sz. melléklet - Etikai kódex tanulóknak  

 

3.12. Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb foglal-

kozásokon való használatának szabályai 

 

 Nagyobb értékű tárgyat, pl. mobiltelefont, valamint nagyobb összegű készpénzt a ta-

nulók az iskolába csak a szülő írásos engedélyével – rendkívüli szükség esetén – hoz-

hatnak. a hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett kárért 

az iskola nem tud felelősséget vállalni.  

 Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanu-

láshoz nem szükséges dolgot, és ez tanítási idő alatt kiderül, azt a tanuló köteles a ne-

velőnek leadni. Első alkalommal a tanítási nap végén visszakapja, további esetekben 

azonban ezeket a tárgyakat az iskola csak a szülőnek adja vissza. 

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

(szünetekben is) a mobiltelefonok csak kikapcsolt állapotban, összeszedve lehetnek. 

Amennyiben a diák ezt megszegi, a telefonját a pedagógus a titkárságon leadja, és 

csak a szülő veheti át.  

 Az okosórákat (hangrögzítésre, kommunikációra alkalmas) iskolaidőben kommuniká-

lásra használni tilos! Indokolt esetbe az osztályfőnök külön engedélyével használhat-

ják a gyerekek.  

Hangfelvételt készíteni adatvédelmi okok miatt tilos. Az okosórák távoli el-

érés"belehallgatás"funkcióját a szülők iskolaidőben nem használhatják. 

Amennyiben a készüléket engedély nélkül használják, osztályfőnökük begyűjti azt, és 

csak a szülőnek adja vissza. – kiegészítés: 2022. 02. 01. 

 A tanulók a saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, 

tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, il-

letve felszólítására használhatják. 

 Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagó-

gus jelenlétében és irányításával használhatják. 

 Minden olyan kép- és hangfelvétel készítése, nyilvános közzététele, mely mások 

személyiségi jogait, emberi méltóságát sérti, fegyelmi eljárást von maga után. 

 

3.13. Tanulók jutalmazásának formái és alkalmazásának elvei 

 

A tanulók jutalmazása 

Fokozatok 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret 
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Jutalmak 

1. Dicséretek 

1.1. Szaktanári dicséretet kaphatnak: 

 iskolai versenyek helyezettjei, 

 kimagasló tantárgyi teljesítményt nyújtók. 

1.2. Osztályfőnöki dicséretet kaphatnak: 

 a körzeti versenyek helyezettjei, 

 a tartósan kiváló közösségi munkát végzők, 

 az iskolai rendezvények szereplői. 

1.3. Igazgatói dicséretet kaphatnak: 

 a megyei vagy országos versenyek helyezettjei. 

1.4. Nevelőtestületi dicséretet kaphatnak:  

 a megyei és országos versenyek helyezettjei, akik több tantárgyból és/vagy 

rendszeresen érnek el kimagasló eredményeket, 

 azok a tanulók, akik magatartásukkal vagy tevékenységükkel hozzájárulnak is-

kolánk hírnevének emeléséhez. 

2. Egyéb jutalmak 

2.1. Legkiválóbb végzős tanulóink felkerülnek az „Akikre büszkék vagyunk” című tabló-

ra. 

2.2.  Kiváló tanulóink a tanév végén jutalomkiránduláson vehetnek részt. 

 

3.14. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

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 a tanulónak a magatartása, aki 

 a közösségi munkában részt vesz, de nem kezdeményez, 

 az iskolai és az iskolán kívüli viselkedése általában jó, 

 igyekszik a házirend következetes betartására, 

 általában kötelesség- és tisztelettudó, 

 osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb fegyelmi büntetése nem volt a félév során, 

 nincs igazolatlan hiányzása. 

 

VÁLTOZÓ annak a tanulónak a magatartása, aki 

 kötelességét pontosan teljesíti, 

 udvariatlan, társaival szemben esetenként agresszív, 

 közösségi munkában nem vesz részt, 
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 rendszeretete kifogásolható, 

 osztályfőnöki intést, megrovást kapott, 

 a házirendet megsérti, 

 legfeljebb 6 óra igazolatlan hiányzása van. 

 

ROSSZ annak a tanulónak a magatartása, aki 

 hanyag munkájával és fegyelmezetlenségével tűnik ki, 

 a közösség fejlődését súlyosan hátráltatja, 

 nem tartja be az iskola törvényeit, 

 társainak rossz példát mutat, agresszív, 

 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 a tanulónak a szorgalma, 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 a tanulónak a szorgalma, 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, rendszeretete, felszerelésének állapota kifogásolható, 

 tanulmányi eredményében visszaesés tapasztalható. 

 

HANYAG annak a tanulónak a szorgalma, aki 

 képességeihez és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében, 

 tanulmányi eredményében nagymérvű visszaesés tapasztalható, 

 valamely tantárgy(ak)ból elégtelen a tudása, 

 kötelességét rendszeresen elmulasztja, megbízhatatlan, 

 felszerelése, házi feladata rendszeresen hiányzik. 

 

 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

 

Fegyelmező intézkedések fokozatai 

 szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

 írásbeli szaktanári, osztályfőnöki figyelmeztetés 
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 írásbeli szaktanári, osztályfőnöki intés 

 írásbeli szaktanári, osztályfőnöki megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés 

 igazgatói intés 

 igazgatói megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés 

 nevelőtestületi intés 

 

Fegyelmi eljárást igénylő fegyelmi büntetések fokozatai 

 nevelőtestületi megrovás 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés az évfolyam másik osztályába 

 áthelyezés másik oktatási intézménybe a járási kormányhivatal határozata alapján.  

 

Fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei és formái 

1. Fegyelmező intézkedések: 

1.1 Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetést kap: 

 a tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, a házirend enyhébb 

megsértése miatt. 

 

1.2. Írásbeli szaktanári figyelmeztetést, intést, megrovást kap: 

 a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, 

 felszereléshiány, a házi feladat többszöri hiánya miatt, 

 az órákon, foglalkozásokon előforduló 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 érvényesül, 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, fo-

gyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskolai nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése, 

 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűn-

cselekménynek minősülnek. 
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Mindezek már az első esetben osztályfőnöki intést vagy magasabb fokozatú fegyelmező 

intézkedést vonnak maguk 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 

 A nevelőtestület fegyelmi eljárást kezdeményezhet a nevelőtestületi intés eredményte-

lensége vagy súlyosnak minősített egyszeri vétség esetén. (Nkt. 58.§) 

 A fegyelmi eljárást az intézményi SZMSZ „A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabá-

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

 

3.15. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, a tanuló részéről elkövetett 

közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, el-

bírálásának elvei, alkalmazkodó intézkedések 

 

 Ezen intézkedések akkor alkalmazandók, ha a tanuló az iskola pedagógusa vagy más 

alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyege-

tődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatar-

tást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban 

résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit.  

 Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyege-

tés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést hala-

déktalanul be kell nyújtani.  

 Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljá-

rást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

 Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül sza-

bálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekmény-

ről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a kö-

zösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító ta-

nuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit.  

 A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója háromfős bizottságot hoz létre, 

amelyet maga vezet.  

 A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló meg-

valósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést.  

 A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény 

büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.  

 Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszé-

lyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató 

munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói 
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körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos társadalmi, iskolai 

kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.  

 A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelé-

sét, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

 

MELLÉKLETEK 
1.sz. melléklet- Digitális munkarend szabályai 

 

Digitális iskolai házirend  2020., felülvizsgálva: 2021. 

Kiegészítés a Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendjéhez 
 

Bevezetés 

 A digitális házirend megalkotását a Kormány által 2020. március 13-án kihirdetett di-

gitális tanrend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata tette szüksé-

gessé, és a Házirend szerves részét képezi. 

 Az iskola törekszik egy intézményi szinten egységes platform használatára. Az iskolai 

kommunikáció, a tananyagátadás, a tanítási-tanulási folyamat színteréül a KRÉTA 

rendszert, a Kréta Digitális Kollaborációs Tér modulját és a Google Classroom felüle-

tét (melynek része a Google Meet) preferálja. Ezen rendszerek biztonságos használata, 

a felületek sokoldalú lehetőségei biztosítják a hatékony együttműködést a pedagógu-

sok, diákok és szülők között.  

 

A digitális iskolai házirend célja 
 A házirend kifejezi, hogy a pedagógiai folyamat résztvevői milyenné szeretnék for-

málni a digitális iskolai közösséget.  

 A házirendben megfogalmazott kötelességek és jogok az egyéni és közös felelősség 

növelését szolgálják az online térben is. 

 A digitális iskolai házirend megalkotása, a  meglévő házirend kiegészítése a digitális 

oktatás működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását szolgálja. 

 A Házirend időbeli és térbeli hatálya 
 A házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, peda-

gógusra  a digitális munkarend idejére. 

 Előírásai értelemszerűen alkalmazandók a szülőkre (gondviselőkre), akik a tanulók 

törvényes képviselőiként gyakorolnak jogokat, illetve teljesítenek kötelezettségeket. 

 Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő online te-

vékenységekre, a digitális tanulási térre vonatkoznak, amelyek a Kréta és a  Google 

Classroom rendszerében valósulnak meg. 

 A digitális oktatáshoz szükséges eszközök, alkalmazások 

• asztali számítógép/laptop 

• tablet, okostelefon (A feladatok megtekinthetők, beküldhetők okos eszközökön is. A 

feladatok elvégzése, a digitális alkotó tevékenység inkább asztali gépen/laptopon aján-

lott. –Egyes mobilalkalmazásban néhány funkció nem teljes mértékben elérhető.) 

• internetelérés 

• egyéb kiegészítő alkalmazások (pl. Messenger, Skype) csak  speciális esetekben – lo-

gopédus, fejlesztőpedagógusok, egyéni felzárkóztatás. 

• az online oktatás egyes elemeinek összefogása (az eszközök felmérése, a telefonok 

operációs rendszerének felmérése, a tanulók digitális kompetenciájának megismerése, 

az osztályban tanítók összefogása) elsősorban osztályfőnöki feladat! 

A digitális iskola működési rendje 
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 A digitális oktatás idejére is szükséges napirendet kialakítani, mely lehetővé teszi a 

pedagógusok, a tanulók, szülők együttműködését, biztosítja a tanulási folyamat haté-

konyságát. Új órarend lép életbe a digitális oktatás ideje alatt. 

 Az új felület megismerése pedagógus, diák, szülő számára is fontos és időigényes 

feladat. Az átállásra, felkészülésre 1-2 tanítás nélküli munkanapot fordítunk. 

 Amennyiben technikai segítségre van szükség, mindenképp jelezze a tanuló, a szülő 

az osztályfőnöknek, a szaktanároknak. 

 A tanulással töltött idő megszervezése tanulónként eltérhet, de fontos, hogy napi ru-

tinná váljon az otthoni tanulás, a feladatok elvégzése. Ajánljuk, hogy napi szinten, a 

digitális órarend szerint foglalkozzanak a diákok a tanulással, így nem torlódnak fel a 

feladatok. 

 Az oktatási-tanulási folyamat interaktivitásának és hatékonyságának érdekében tanuló-

inktól kérjük és elvárjuk: 

 a Kréta és a Googlee Classroom-felületére napi szinten történő belépést, 

 a pedagógus által megadott tananyagrészek feldolgozását, a beadandó feladatok elvég-

zését, a határidő betartását, 

 az online tanórán való részvételt,  

 hogy az élőben közvetített órákon képpel és hanggal jelenjenek meg. A tanuló feladata 

azt biztosítani, hogy privát szférájából minél kevesebb jelenjen meg. Természetesen a 

videó, illetve telefonos beszélgetés vagy konferencia rögzítése és tárolása esetén al-

kalmazni kell az GDPR szabályzatban, megfogalmazott szabályokat. Előzetesen fel 

kell hívni a diák(ok) figyelmét, és kérni beleegyezését, hogy a beszélgetés rögzítésre 

kerül. 

 a pedagógus visszajelzésének, értékelésének megtekintését, a szükséges javítások el-

végzését. 

 Azon diákok számára, akik nem rendelkeznek az otthoni digitális oktatáshoz szüksé-

ges eszközökkel, az intézményből korlátozott mennyiségben kölcsönözhetnek laptopot 

vagy tabletet. 

 Azon tanulók, akik a korlátozott készlet miatt nem tudtak számítógépet kölcsönözni, 

papír alapon vehetik fel és adhatják le a feladatokat. Heti rendszerességgel kerül kihe-

lyezésre és begyűjtésre az iskolában meghatározott átadó ponton. 

 A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a KRÉTA-napló; a tanu-

lónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót. 

 

Google Classroom 

Tanulói feladatok 

 Diák bejelentkezése gmail.com felületről 

 Felhasználónév: generált felhasználónév (pl. minta.tanulo@gmail.hu) 

 A felhasználónévbe kötelező beírni a @-tól kezdődő részt is, azaz teljes felhasználó-

nevet kell írni. 

 Amint a tanár létrehozza a kurzust, és meghívja vagy felveszi a kurzus tanulói közé a 

diákot, - amiről e-mailben kap értesítést - látszani fog számára a kurzus.  

 A kurzusra való meghívást követően belép az adott kurzusra, ahol megtalálja a falon 

az összes közzétett információt.  

 A Meet, Classroom programok számítógépről, laptopról elérhetőek a Google fiókba 

történő belépéssel. Mobiltelefon vagy tablet használata esetén a Google Play áruház-

ból ingyenesen letölthetők ezek az alkalmazások. 

 

Óratípusok a digitális oktatásban 

Új órarend lép életbe, mely az iskola honlapján közzétételre kerül. 

 online óra (Google Meet): a teljes osztálynak vagy csoportnak kötelező – új anyag fel-

dolgozása, ismétlés, gyakorlás, beszámoltatás- képpel és hanggal megvalósuló óra. 

mailto:minta.tanulo@gmail.hu
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 online konzultációs óra: a diákok igény szerint csatlakozhatnak, feltehetik a kérdései-

ket 

 online feldolgozás: a pedagógus előre elkészített tananyagot, gyakorló feladatsort, házi 

feladatot küld a tanulóknak, melyet a tanulók az adott napon az utasításoknak megfele-

lően megoldanak.  

 A készségtárgyak tömbösítésre kerülnek, egyéb tantárgyak esetén is alkalmazható. 

 Alsó tagozaton a napi 30 perces online órák száma ne haladja meg a 3-4 alkalmat, fel-

ső tagozaton max. 5 alkalom ajánlott.  

 

 

Digitális iskolai napirend 

 A digitális tanrend ütemezésében épít a nappali rendszerű munkarendre. A feladatok 

kiadása aznap történik, amikor a diáknak a szaktanárral tanórája lenne. 

 Tanítási napokon minden tanulónak kötelező belépnie a Google Classroom felületére, 

a saját osztályába. 

 Az online tanórák valós idősávban, órarend szerint történnek.  

 A diák az online órákon köteles részt venni.  

 A hiányzásokat, a feladathiányokat a pedagógus a KRÉTA naplóban a nappali munka-

rendben előírt módon vezeti. 

 A felső tagozatos tanulók többnyire önállóan tudják használni a Classroom felületét, 

az alsós tanulók a szülő segítségével, felügyeletével.  

 Azok a tanulók, akik 3 alkalommal nem jelennek meg az online digitális tanulási tér-

ben, nem küldik vissza a kiadott feladatokat, igazolatlan órát kaphatnak.  

 Az osztályfőnök jelez a szülőnek a KRÉTA naplóban, amennyiben a tanuló nem jele-

nik meg a tanítási napokon. 

 A hiányzást a nappali munkarendben megszokott módon (Házirendben leírtak szerint) 

igazolja a szülő. 

 

A feladatok 

 A pedagógus által megjelölt feladat beadási határidőt minden tanulónak be kell tarta-

nia, és igyekeznie kell a legjobb tudása szerint elkészíteni  

 A pedagógusok törekednek arra, hogy egyenletes legyen a leterhelés. A pedagógusok 

törekednek arra, hogy arányos legyen a feladatterhelés a tantárgyak között, ehhez 

szükséges az egy osztályban tanító pedagógusok együttműködése.  

 A pedagógusok a feladatok elvégzésére elegendő időt adnak.  

 A pedagógusok a tananyagok feldolgozásához projektfeladatokat, gyakorló feladato-

kat, segédanyagokat biztosítanak.  

 A számonkéréseket egyértelműen és időben jelzik a pedagógusok. A témazárót leg-

alább egy héttel a tervezett számonkérés előtt a KRÉTA rendszeren bejelenti a peda-

gógus. Amennyiben a beadandó feladatot a pedagógus osztályzattal szeretné értékelni, 

arról a tanulókat előzetesen tájékoztatja. 

  Az értékelés formái lehetnek: Google kérdőív, beadandó anyag vagy 

önállóan létrehozott tartalom, prezentáció, projektmunka, szóbeli beszélgetés. 

 

 Visszajelzések a feladatokról 

Ajánlott a házi feladatok mennyiségi differenciálása a terhelhetőség alapján. 

 A pedagógusok a beadott munkákról a megadott határidőt követően visszajeleznek a 

tanulóknak: azt egyénileg szövegesen és/vagy osztályzattal értékelhetik. 

 A tanuló által küldött képanyagokat a projektfeladat folyamatát bemutató képeket, vi-

deókat, megoldásokat a pedagógusok az intézmény adatvédelmi szabályzata szerint 

(bizalmasan) kezelik.  

 Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal, a pedagógusjelez a ta-

nulónak a Classroomban vagy a Kréta DKT-ban. 
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 Ha nem teljesíti a tanuló a feladatot, és a hiányzását sem igazolja, az órája igazolatlan-

nak minősül. A tantárgyi követelményeket nem teljesítette.  

 Ha a tanuló nem adja be a feladatokat a kijelölt határidőig a pedagógus jelez az osz-

tályfőnöknek, és a szülőnek a Kréta naplóban.  

 Ha több alkalommal nem készíti el a beadandó feladatot a tanuló, vagyis nem tesz ele-

get a tantárgyi követelményeknek, az osztályfőnök jelez az igazgatónak, aki felszólítja 

a tanulót tanulmányi kötelességeinek a teljesítésére.  

 Papíralapú feladatok heti rendszerességgel kapnak és adnak ki a pedagógusok azok-

nak, akik nem tudnak részt venni a digitális oktatásban. 

 

 

A pedagógus és a diák közötti kommunikáció 

 

 A tanítási-tanulási folyamat a Google Classroom felületén valósul meg. Itt a diákok-

nak lehetőségük van segítséget kérni, konzultálni. Feltehetik a tananyaggal, feladatok-

kal kapcsolatos kérdéseiket a pedagógusoknak.  

 Ha a tanuló egyéni konzultációt szeretne, ezt jelzi a pedagógusnak. Ebben az esetben 

kétszemélyes konzultációra kerül sor a kiválasztott csatornákon.  

 Elvárás az online felületen, hogy mindig kulturáltan, méltó módon nyilvánuljon meg a 

tanuló. Olyan üzenetet fogalmazzon meg, ami nem sértő, bántó.  

 Amennyiben a tanuló nem készül el az adott feladattal a kiírt határidőig (pl.betegség 

miatt), mindenképpen jelezze az osztályfőnöknek. Közösen beszéljék meg a pótlás le-

hetőségét az adott pedagógussal. 

 

„Online Netikett” 

 Igyekezz a képernyő előtt megfelelő ruházatban megjelenni, az online órákon a belé-

pés után végig maradj jelen, foglalkozz aktívan a megadott témával! 

 Óra közben csak annak legyen bekapcsolva a mikrofonja, aki beszél, ha szólni szeret-

nél, használd a kézfelemelés ikont a jelzésre! 

 A tanulóknak egymást lenémítani tilos, képernyőmegosztást kizárólag az órát tartó 

szaktanár engedélyével lehet megvalósítani. 

 A tanulók ne vágjanak egymás szavába, a pedagógus ad szót a tanulónak, társaid tanu-

láshoz való jogát semmilyen formában ne korlátozd! 

 A szabályok megszegése, az online órák tudatos megzavarása a házirendben foglaltak 

alapján szankcionálható. 

 Az összes érintett beleegyezése nélkül egymásról felvételeket készíteni, valamint nyil-

vánossá tenni szigorúan tilos! (A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való 

önrendelkezési jog alapján az érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül 

nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket 

az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.) 

 Értekezletek / online órák hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorú-

an tilos, kizárólag engedéllyel történhet! Ebbe beleértendő a képernyőképek készítése, 

telefonnal történő rögzítése vagy bármilyen más formában való elmentése. Ennek 

megszegése minden esetben igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a 

rögzített tartalomtól.  

 

Az intézmény vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a rendszerben 

működő csoportokat, azokra rálátása legyen. Csoportot csak az intézményvezető engedélyé-

vel lehet létrehozni. 

 

Ajánlás: 

A tanév első szülői értekezletén hangsúlyos szerepet kapjon a Google Classroom bemutatása, 

az online oktatáshoz szükséges eszközök felmérése (készülni kell rá), biztosítása, eszközhiány 
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jelzése az osztályfőnöknek, a digitális házirend főbb elemeinek kiemelése, átbeszélése (pl. mu-

lasztások, értékelés). 

Az egységesség elve mellett figyelembe kell venni az alsó és felső tagozat sajátosságait! 

 

2.sz. melléklet – elektronikus napló használati rendje 

 

Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 

 

 Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót 

használ. 

 Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal ren-

delkező számítógép segítségével megtekinthetik.  

 A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – hoz-

záférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolá-

sát, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket, valamint az 

általuk előre megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak. 

 A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel 

nyomtatott formában is közli.  

 Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői/gondviselői, illetve külön tanulói hozzáférést 

igényelhetnek.  

 A hozzáférést az osztályfőnököknél lehet kérni. 

 Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján, illetve az osztályfőnök által meg-

adott más internetcímen keresztül érhető el.  
 Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesíté-

sek, üzenetek küldésére is használhatják.  

 Amennyiben a szülő tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az elektronikus naplóhoz va-

ló hozzáférést, az iskola a saját épületében egy internet hozzáféréssel ellátott számító-

gépet bocsát a szülő rendelkezésére.  

 

3.sz. melléklet - Etikai kódex tanulóknak a diákönkormányzat javaslata alapján 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Etikai kódexe azokat az erkölcsi, viselkedési 

és esztétikai elvárásokat sorolja fel, amelyek betartását az iskola minden tanulójától elvárja. 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjaként így viselkedem… 

1. Az iskolában munkahelynek és az évszaknak megfelelő, tiszta öltözékben jelenek meg, s 

kerülöm a másokat megbotránkoztató, félelmet keltő és kihívó ruházat viselését. Öltözé-

kem megfelel életkoromnak, az időjárásnak, az iskolai normáknak (öltözékem nem hiá-

nyos, hasamat, derekamat elfedem, védem a megfázástól).   

 

2. Tartózkodom a sok és feltűnő ékszer, valamint a testékszer viselésétől. Balesetet okozó 

ékszereket, pl. fülbevalót, gyűrűt, karkötőt nem viselek, különösen a testnevelés- és tech-

nikaórákon. Tisztában vagyok vele, hogy az elveszett ékszerekért az iskola felelősséget 

nem vállal. 

3. Kerülöm a haj- és körömfestést, a sminkelést, mindezeket az általános iskola utáni évekre 

hagyom. Műkörmöt nem viselek, mert balesetveszélyes. 

4. Tudom, hogy a dohányzás káros az egészségemre, ezért nem dohányzom. 

5. A kulturált környezet megóvása érdekében nem hozok, s nem fogyasztok rágógumit, nap-

raforgómagot az iskolában. 
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6. Az iskola működési rendjét betartom: nem kések el az órákról, a szünetet a Házirend által 

meghatározott helyen töltöm, a büfénél türelmesen kivárom a soromat. 

7.  Az ebédlőben nem tolakszom előre, csendesen, kulturáltan fogyasztom el az ebédemet. 

8.  A közlekedésnél betartom a kijelölt irányokat.    

9.  Vigyázok társaim testi épségére, a verekedést nem tekintem játéknak. 

10.  Társaimmal való minden érintkezésben betartom az udvariasság szabályait. 

11.  Indulataimat nem trágár szavakkal, mások sértegetésével és nem fizikai erőm fitogtatásá-

val fejezem ki. 

12.  Nem felejtem el, hogy én is voltam kicsi. Az alsósokat hagyom játszani, nem bántom, 

inkább segítem őket. 

13.  A felnőtteknek tisztelettel köszönök (inkább többször, mint egyszer sem). 

14.  A tanterembe érkező és onnan távozó tanárt, látogatót illendően felállással köszöntöm. 

15.  Fiúként az iskolába lépéskor leveszem a sapkámat.  

16.  Nem felejtem el, hogy ha nekem már nincs órám, mások még tanulnak, tehát nem han-

goskodok, nem rohangálok az épületben. 

17.  Randevúimat nem az iskolában bonyolítom. 

18.  Szolid, ápolt megjelenésemmel, udvarias magatartásommal, példamutató tanulással és 

sporteredményeimmel igyekszem társaim és nevelőim elismerését kivívni. 
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4.sz. melléklet – Intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendjének elfogadása és jóváhagyá-

sa 

 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendjét az iskolai diákönkormányzat a 

2021. év 01. hó 22. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

                                           
 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendjét az iskolai szülői szervezet a 2021. 

év 01. hó 22. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 
 

 
A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendjét az intézményi tanács a 2021. év 

01. hó 25. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

                                           
 

 

A Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület a 2021. év 

01. hó 25. napján tartott ülésén elfogadta. 

 

 

Nyékládháza, 2021. január 25. 

 

 

                                   



Nyékládházi Kossuth Lajos Általános Iskola Házirend 

35 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvání-

tás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 1092/2019. (III. 8.) Kormány határozat a térítésmentes tankönyvellátásról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 

 


