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I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A házirend célja
A házirend az iskola egyik alapdokumentuma.

A házirend előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű 
szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelőmunka, 
eredményes tanulás, jó iskolai légkör feltételeit.
Az iskola házirendje állapítja meg a törvényben, ill. a jogszabályokban 
meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek 
teljesítésén kívül – a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, 
kollégium által elvárt viselkedés szabályait.
2. A házirend jogszabályi háttere
-A 2003. évi CXXV. törvény
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt)

- A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló, 11/1994.(VI.8.) MKM 
rendelet
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény
- A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
- Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

3. A házirend hatálya

A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi 
normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, 
tanulóra, pedagógusra, szülőre, mint a kiskorú törvényes képviselőjére és más 
alkalmazottra egyaránt.
A házirendben meghatározott magatartási normák érvényesek az intézmény által 
szervezett, de azon kívül megtartott rendezvényeken is.
Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a 
pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a 
rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.
Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni 
tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal,
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amelyek a tanulói jogokkal, kötelességekkel, valamint az iskolában és az iskolán 
kívüli rendezvényeken elvárt magatartással foglalkoznak.
A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a 
tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a 
tanulót tájékoztatni kell.
Ez a házirend 2018. szeptember 1. napján lépett hatályba.

4. A házirend felülvizsgálata, módosítása, elfogadása

A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti 
(lásd: záró rendelkezések).
A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor Szülői Szervezet és a 
diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol.
A Házirend módosítását a nevelőtestülettel el kell fogadtatni, melyről 
jegyzőkönyvet kell készíteni.
A módosított házirendet nyilvánosságra kell hozni.

A házirend a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és határozatlan időre 
szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény előző házirendje.

5. A házirend nyilvánossága
Jelen házirend nyilvános.
A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik:
• az iskola honlapján;
• az iskola nevelői szobáiban
• az intézményvezetői és a tagintézmény-vezetői irodában.

6.Az intézmény adatai
Az intézmény hivatalos neve:

Sütő András Általános Iskola
Székhelye: 3385 Tiszanána, Hunyadi út 1.

Feladatellátási helyei:
Székhelye: 3385 Tiszanána, Hunyadi János .t 1. 

telephelye: 3385 Tiszanána, Fő .t 82.
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Tagintézmény hivatalos neve: Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza

Tagiskolája
ügyviteli telephelye: 3372 Kömlő, Fő út 18-20.

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Heves megye
Tankerület megnevezése: Egri Tankerület
Oktatási azonosítója: 201228 
Egri Tankerületi Központ HD33

Alapító és a fenntartó neve és székhelye:
Alapító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Alapítójogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere 
Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Az irányító, felügyeleti szerv megnevezése, székhelye:
Egri Tankerületi Központ
3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Fenntartó szervének megnevezése:
Egri Tankerületi Központ
3300 Eger, Bem tábornok utca 3.

Az intézmény jogállása:

Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által 
megbízott intézményvezető látja el. Az intézmény szervezeti egységgel, 
gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik.
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II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok 
egyéni és kollektív jogait.

1. A tanulók jogai
1.1. A tanulók jogai

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. Az 
alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján.
A tanulónak joga, hogy
• a nevelési – oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák
• képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön
• véleményét szóban vagy írásban kifejezze, melyre legkésőbb 30 napon belül 

érdemi választ kell, hogy kapjon
• döntési, választási lehetősége legyen a tanórán kívüli tevékenységekben való 

részvételről
• állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, 

különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön
• igénybe vegyen kedvezményeket
• egyenlő bánásmódban részesüljön
• igénybe vegye tanári felügyelet mellett az iskolában rendelkezésére álló 

eszközöket és létesítményeket, melyek a tanuló felkészítésére állnak 
rendelkezésre

• napközi, illetve tanulószobai ellátást kapjon
• ha arra rászorul
• ha azt a megfelelő időszakban kérvényezi (minden félév első hetében)
• ha betartja a napközi és tanulószoba rendjét

• tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más 
köröknek

• az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást 
szervezhetnek. A hit- és vallásoktatásokon való részétel a tanulók számára 
önkéntes.
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• a pedagógiai program keretei között válasszon a választható tantárgyak és 
foglalkozások közül. (A székhelyintézményben választhat 3. évfolyamon 
felmenő rendszerben német és angol nyelv tanulása közül, a 7. évfolyamon a 
választós nyelvi órák közül.)

• minden olyan ügyben tájékoztatást kapjon, mely őt személyesen érinti
• megismerje az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a szervezeti és 

működési szabályzatot, illetőleg a házirendet
• megismerhesse osztályzatait
• megtudja az iskolai témazáró dolgozatok időpontját (legalább hét nappal a 

számonkérés előtt), és kérhesse, hogy egy napon lehetőleg két témazárónál 
többet ne írjanak

• írásbeli dolgozatának eredményét tíz munkanapon belül megismerje
• indulhasson különböző versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon, melyhez a 

megfelelő tájékoztatást a szaktanároktól megkapja
• a tanórán vagy iskolai foglalkozáson készített tárgyak, műalkotások, szellemi 

termékek (beszámoló, kiselőadás, gyűjtőmunka) a saját tulajdonát képezzék, 
melyről az iskola javára lemondhat

• rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön
• választó és választható legyen a diákképviseletbe
• a DÖK szervezetén keresztül részt vegyen az iskolai döntéshozatalban

• a magatartás és szorgalom minősítésének kialakításában
• az osztályok foglalkozási, kirándulási terveinek összeállításában, 

megvalósításában
• a házirend véleményezésében
• a DÖK programjának kialakításában, a DÖK-nap programjának 

megszervezésében
• indokolt esetben, szülői kérelemre mint magántanuló folytathassa tanulmányait, 

ha azt az intézményvezető engedélyezi
• szülői kérelem esetén független vizsgabizottság előtt számot adhasson tudásáról
• indokolt esetben szociális támogatásban részesüljön
• vallási, világnézeti vagy más meggyőződését nemzeti vagy etnikai 

önazonosságát tiszteletben tartsák.
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1.2. A tanulók jogainak gyakorlása

A tanuló jogai gyakorlása közben nem korlátozhat másokat ugyanezen jogok 
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti társai egészségét, testi épségét 
valamint művelődéshez való jogának érvényesítését.
Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a 
törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, az iskola vezetőjétől, illetve a DÖK 
fórumon (Diákközgyűlés) kérhet jogorvoslatot.
Az iskolába beiratkozott tanulók a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
46. § (3-13) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől 
(tanévnyitó) gyakorolhatják.

1.3. A tanulók kötelességei
• hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget 

tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, felszerelését magával 
hozza.

• hogy a tanórára a napi felszereléssel jelenjen meg, melynek számonkérése a 
szaktanár hatásköre. A felszerelés hiányát a szaktanár a tájékoztató füzetben jelzi 
a szülő felé.

• hogy a tájékoztató füzetét minden nap az iskolába elhozza, mely hivatalos irat, 
melynek rongálása tilos! Ha a tanuló tájékoztató füzetét nem hozza magával, 
hanyagul vezeti, szándékosan megrongálja, a bejegyzéseket nem íratja alá vagy 
meghamisítja, többször elveszíti, fegyelmi intézkedésben részesül.

• hogy a kapott érdemjegyeket a szaktanárral beírassa tájékoztató füzetébe, majd 
a szülővel azt aláírassa.

• hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak 
szerint igazolja, a hiányzás miatt elmaradt számonkérés anyagából beszámoljon. 
A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon 
is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak 
igazolnia kell.

• hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a 
létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be.

• hogy vigyázzon az iskola, a tantermek, közösségi terek, berendezések 
állagának óvására, tisztaságára, a mellékhelyiségeket kulturáltan használja. Ha 
akár gondatlanságból, akár szándékosan kárt okoz (a PTK szabályai, 8/2000.(V.
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24.) OM rendelet 33.& szerint) köteles a kárt megtéríteni. Ennek értelmében, ha 
a kárt ő maga (szülője vagy gondviselője) helyreállítani nem tudja, úgy azt meg 
kell térítenie. Szándékosság esetén fegyelmileg is felelősségre vonható a diák. A 
tanulónak az okozott kárt azonnal jelentenie kell a felügyeletét ellátó tanárnak.

• hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a tanuló teljesíti, 
ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának.

• hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, 
tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

• A tanuló kötelezettsége, hogy az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, 
alkalomhoz méltóan jelenjen meg, öltözékével ne keltsen megütközést.

• A tanuló kötelezettsége, hogy iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken 
megfelelő öltözékben jelenjen meg.

• A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és 
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más 
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat 
veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – 
amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Az iskola a tanulói 
balesetekről jegyzőkönyvet vesz föl.

• Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályok 
tartalmát, melynek megtörténtét az osztályfőnök a naplóban jelzi és aláírásával 
igazolja.

• A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező 
egészségügyi és szűrővizsgálatokon.

1.4. A tanuláshoz nem szükséges dolgok bevitele

Az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozhatja 
magával a tanuló. Egészséget, saját testi épségét veszélyeztető, közerkölcsöt, 
közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos az 
iskolába hozni.
A nevelő-oktató munkához nem szükséges, a tanuló saját felelősségére behozott 
tárgyakért, eszközökért az iskola felelősséget nem vállal.
Rendkívüli esetben, ha nagyobb értékű tárgy (pl. hangszer, sportszer, ékszer stb.) 
vagy nagyobb összeg van a tanulónál, azt az iskolába érkezéskor leadhatja a 
titkáriban. A leadott tárgyakat az iskola elhagyása előtt átveheti. Az iskola csak a 
leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget.



HÁZIREND 12

A külön engedéllyel rendelkező tanulóknak a mobiltelefont (amelyet csak saját 
felelősségére hozhat be az iskolába) az épületbe megérkezve ki kell kapcsolni, és az 
iskolából való távozásig úgy kell tartani. Az óraközi szünetben rendkívüli esetben 
is csak igazgatói engedéllyel kapcsolható be a készülék.
A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak 
védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket ill. 
hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális 
fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, 
filmet nem rögzíthet. A szabály megszegése esetén a legszigorúbb büntetést, 
fegyelmi eljárást von maga után.
Ha a tanuló az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot hoz, és ez a tanítási idő 
alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a 
nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy 
bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén 
visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a 
szülőnek adja át.
Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.

A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt, vagy 
petárdát.
A tantermekben elhelyezett készülékeket a tanulók nem kapcsolhatják be, nem 
működtethetik.
Az iskolában továbbá az iskola által az iskolában és az iskolán kívül szervezett 
rendezvényeken szeszesitalt fogyasztani tilos!
A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a 
tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek 
árusítása, fogyasztása.
1.5. A tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának rendje és formái
Tanulóink, jogaik gyakorlásához szükséges információkat

• az osztályfőnököktől (osztályfőnöki órákon)
• szülőktől (szülői értekezlet, fogadóórákat követően)
• az iskola igazgatójától
• iskolagyűléseken,

a diákönkormányzaton keresztül kaphatják meg.
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Az iskola életével kapcsolatos kérdéseikre választ az évenként megrendezésre 
kerülő Diákközgyűlésen kaphatnak tanulóink.
Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatnak 
tanulóink

• bármely osztályfőnöki órán
• az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban
• a diákközgyűlésen.

Vélemény a diák önkormányzati képviselő útján is alkotható.

Tanulóink tanulmányaikat, személyüket érintő kérdésekről tájékoztatást kaphatnak 
osztályfőnökeiktől, szaktanáraiktól.
1.6. A Diákönkormányzat

A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai 
diákönkormányzat látja el.
Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait, a diákönkormányzatot segítő nevelő 
érvényesíti. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai diákönkormányzat 
vezetőségének véleményét ki kell kérnie.
Az iskolaszékben, a nevelőtestületben a diákönkormányzatot a diákönkormányzat 
felnőtt vezetője képviseli.
Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott 
jogkörökkel rendelkezik, tevékenységét az éves tervének megfelelően végzi.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a pedagógusok javaslatai 
alapján a nevelőtestület és az iskolai diákönkormányzat vezetőségével 
megbeszélve az igazgató bízza meg.
Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést / 
diákfórumot/, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az 
iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős.
A diákokat az intézmény mindennapi tevékenységével kapcsolatosan 
iskolagyűlésen az igazgató tájékoztatja. Összehívható bármely pedagógus ill. a 
diákönkormányzat javaslatára.
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2. Szülői jogok, kötelességek
2.1. Tájékozódási jog és kötelezettség

A szülőnek jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai 
programot, a szervezeti és működési szabályzatot, valamint a házirendet. Az 
iskolavezetés feladata, hogy ezeket a dokumentumokat a szülők számára a 
honlapon, hozzáférhető helyre helyezze.
A szülőnek joga és kötelezettsége, hogy a gyermeke továbbtanulásával kapcsolatos 
tájékoztató szülői értekezleteken részt vegyen, gyermeke beiskolázásával 
kapcsolatos jogait, lehetőségeit és kötelességeit ott megismerje.
Az iskolában folyó egyéb tevékenységekről, lehetőségekről, érdekességekről az 
iskola honlapján, ill. a főbejáratnál elhelyezett szülői faliújságról tájékozódhat.
A szülő gyermek tájékoztató füzetén, illetve az elektronikus naplón keresztül 
tájékozódik gyermeke tanulmányi előmenetelével, magatartásával és szorgalmával 
kapcsolatban.
Tájékoztatást kérhet és kaphat még
1. fogadóórákon
2. szülői értekezleteken
3. tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken
4. telefonon előre egyeztetett időpontban
5. az iskolai szülői munkaközösség vezetőjétől.

A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleit írásban értesítik a 
szaktanárok a félévi, illetve az év végi jegyek lezárása előtt minimum 3 héttel.
2.2. Kapcsolattartási jog és kötelezettség

A szülő joga és kötelessége, hogy egy tanévben minimum három alkalommal részt 
vegyen szülői értekezleteken (szeptemberi alakuló értekezlet, félévi, tanévvégi), és 
fogadóórán tájékozódjon gyermeke tanulmányi előmeneteléről, magatartásáról, 
szorgalmának alakulásáról a szaktanároknál, az osztályfőnöknél.
2.2.1. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje

Az intézmény — a köznevelési törvénynek megfelelően — a tanulókról a tanév 
során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és 
egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni 
tájékoztatás a fogadóórákon történik.
A szülői értekezletek rendje
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Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként 2 rendes szülői 
értekezletet tart az osztályfőnök. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők 
értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Az intézmény Pedagógiai Programját az 
osztályfőnök ismerteti szülői értekezleten.
Az 1. osztályos tanulók szülei a beiratkozáskor megkapják a Házirend egy 
példányát, megismerhetik a Pedagógiai Programot.
Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és 
a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák 
megoldására.
Összevont szülői értekezletet az intézményvezető, illetve a tagintézmény 
vonatkozásában a tagintézmény-vezető hívhat össze.
Szülői értekezlet összehívásában a szülőt kezdeményezési jog illeti meg. Össze kell 
hívni a szülői értekezletet, ha ezt a szülők 50 %-a kéri.
A szülői fogadóórák rendje

Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást 
ad a gyermekekről.
A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is 
behívja fogadóórára. Ha a szülő (gondviselő) a munkatervi fogadóórán kívül is 
találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy személyesen, esetleg 
írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal.
Családlátogatások

Családlátogatásokat szükség szerint pedagógusok és az ifjúságvédelmi felelős 
tartanak.
2.2.2. A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje

Az iskola pedagógusai tájékoztatási kötelezettségüknek a szülők felé a tájékoztató/ 
ellenőrző vagy az üzenő füzeten keresztül, az elektronikus napló, illetve hivatalos 
levél útján tesznek eleget.
Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos 
bejegyzést az osztálynaplón/ illetve az e-naplón kívül a tanuló tájékoztató 
füzetében is feltüntetni.
A tájékoztató füzetben a pedagógusnak minden bejegyzést dátummal és kézjeggyel 
kell ellátni, (a szóbeli feleleteket aznap, az írásbeli teljesítményeket a kiosztás 
napján).



HÁZIREND 16

Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet 
érdemjegyeinek azonosságát és pótolja a tájékoztató füzetben hiányzó 
érdemjegyeket. Ha a tanuló tájékoztató füzete hiányzik, ezt az osztálynapló végén 
található „Feljegyzések” részbe dátummal és kézjeggyel ellátva kell az 
osztályfőnöknek bejegyeznie.
A rendszeres visszajelzés szükségessége miatt a heti 1 vagy 2 órás tantárgyaknál 
félévenként minimum 3, a heti 3 vagy ennél nagyobb óraszámú tantárgyaknál 
félévente legalább 4 érdemjegy alapján osztályozható a tanuló.
A témazáró dolgozatokat piros színű tollal, minden más jegyet kék színű tollal kell 
bejegyezni az osztálynaplóba (papír alapú osztálynapló esetében), illetve a 
tájékoztató füzetbe.
2.3. Panasztételi jog

A szülő joga, hogy gyermekét érő bármilyen sérelem esetén panasszal, kérdéssel, 
kérelemmel forduljon a
- szaktanárhoz
- osztályfőnökhöz
- intézményvezető-helyetteshez
- intézményvezetőhöz
a sérelem orvoslásának érdekében.

3. Az iskola és a tanulók munkarendje, a tanórák és egyéb 
foglalkozások munkarendje

3.1. Az iskola éves munkarendje

Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanév elején. A 
munkarendben az oktatási miniszter által kiadott az adott tanévre vonatkozó 
előírásai alapján a diákönkormányzat javaslatát figyelembe véve a tantestület dönt.
Az éves munkatervben határozza meg a tantestület a hagyományos iskolai 
programok időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az 
osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az osztályfőnöki órán, a szülőknek 
pedig az első szülői értekezleten.
3.2. A tanítási nap rendje
A tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: 7.30 órától 16.00 óráig tart nyitva.

A tiszanánai székhelyintézményben a tornacsarnok a programok függvényében 
22.00-ig tarthat nyitva.
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A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt
— eseti kérelmek alapján.

A tanulók kötelesek az első tanítási óra kezdete előtt legalább 10 perccel 
megérkezni.
A gyerekeket iskolába kísérő szülők a tanítási óra előtt legkésőbb 5 perccel 
kötelesek elhagyni a tantermet illetve az iskolát.
A tanítási órák 45 percesek.

Kötelező tanítási órák 8.00-tól kezdődnek és 14.25-ig tartanak. Indokolt esetben az 
igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A testnevelési órákat a 
kicsengetés előtt 5 perccel be kell fejezni.
A tanítás megkezdése után a tanítást zavarni nem szabad, a későn érkező tanuló a 
lehetőségekhez mérten a legkisebb rendbontással foglalja el helyét és kapcsolódjon 
be a munkába.
A tanítás időtartama alatt a tanulók az iskola épületét nem hagyhatják el, kivéve 
indokolt esetben az iskolavezetés írásos engedélyével, kilépőjével.
A tanítás befejeztével, ebéd után csak az a tanuló tartózkodhat az iskolában, akire 
tanár felügyel, tehát foglalkozáson vesz részt.
A napközis illetve a tanulószobai foglalkozások 13.30-kor, illetve a tanítási órák 
befejezése után kezdődnek és 16.00 óráig tartanak.
A napközis foglalkozások időtartama 45 perc a foglalkozások között 15 perces 
szünettel.
A napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások során a kötött tanulási idővel 
jelölt foglalkozások alatt a tanuló nem mehet haza és a tanulási foglalkozás nem 
zavarható meg.
3.3.A szülők, illetve idegenek napközbeni benntartózkodására vonatkozó 

szabályok

Az intézményben a zavartalan munkavégzés, a hatékonynevelés és tanítás 
érdekében a dolgozókon kívül 8.00 és 15.45 között csak kivételes esetben 
tartózkodhatnak szülők és idegenek.
Idegenek csak engedéllyel, ügyintézés céljából, az ügyintézés időtartamáig 
tartózkodhatnak az iskolában. A portási feladatokat ellátó személy a vendéget 
köteles elkísérni a vezetői szobába.
Pedagógus az óráról csak különösen indokolt esetben, az intézményvezetés 
tudtával és jóváhagyásával hívható ki óráról.
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A tanóra
sorszáma3.4. A tanítási órák rendje

Egy - egy tanítási óra menetét és belső rendjét a szaktanár határozza meg.

A tanuló kötelessége, hogy a tanítási órára tankönyveit, füzeteit és tájékoztató 
füzetét, valamint a tantárgy sajátosságainak megfelelő felszerelést magával hozza, 
és a tanítási órára előkészítse tanulói asztalára.
A tanuló köteles képességeihez mérten a legnagyobb mértékben segíteni a tanár és 
tanulótársai tanórai munkáját.
A tanítási óra a becsengetéstől a kicsengetésig tart.

Ha a tanár 5 perc elteltével sem jelenik meg az órán, a hetesnek azt jelentenie kell 
az intézményvezető-helyettesi irodában.
Szaktantermekben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat tanuló.
3.5. A szünetek rendje
Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
Sütő András Általános Iskola (székhelyintézmény és telephely):

Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája, alsó tagozat:

A 
tanóra 
sorszá
ma

A tanóra 
időtarta
ma

A tanóra kezdő 
és befejező 
időpontja 
(csengetési rend)

A tanórát 
követő 
szünet 
időtartama

1. 45 perc 8.00 - 8.45 15

2. 45 perc 9.00 - 9.45 10

3. 45 perc 9.55 - 10.40 10

4. 45 perc 10.50 - 11.35 5

5. 45 perc 11.40 - 12.25 5

6. 45 perc 12.30 - 13.15

A 
tanóra 
sorszá
ma

A tanóra 
időtarta
ma

A tanóra kezdő 
és befejező 
időpontja 
(csengetési rend)

A tanórát 
követő 
szünet 
időtartama

,,0” 25 perc 8.00 - 8.25 (KAP Ráhangolódó óra) 0

1. 45 perc 8.25 - 9. 10 15

2. 45 perc 9.25 - 10.10 10

3. 45 perc 10.20 - 11.05 10
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Sütő András Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskolája, felső tagozat:

A tanulók (a hetesek kivételével) kötelesek az óraközi szünetekben a tantermeket 
elhagyni, az óraközi szünetet a kijelölt étkezési időn kívül lehetőség szerint az 
udvaron tölteni .
A szüneti tartózkodás rendjét (valamint a reggeli sorakozóét) – az időjárástól 
függően – a mindenkori ügyeletes nevelő módosíthatja.
A tanulók az udvaron jelző csengetésre vagy sípszóra sorakoznak és 
fegyelmezetten osztályonként egy csoportban a tantermekbe vonulnak. A 
fegyelmezett felvonulásról az ügyeletes nevelők gondoskodnak.
Az utolsó tanítási óra után pedagógus kísérettel kell az ebédlőhöz menni, illetve 
hazaindulni. Az étkeztetés ideje az ebédlőben 11.30-től 14.15-ig tart.

A 
tanóra 
sorszá
ma

A tanóra 
időtarta
ma

A tanóra kezdő 
és befejező 
időpontja 
(csengetési rend)

A tanórát 
követő 
szünet 
időtartama

4. 55 perc 11.15 - 12.00 0

5. 45 perc 12.05 - 12.50 (ebéd, szabadidő) 45

6. 45 perc 12.55 - 13. 40 10

7. 45 perc 13.50 - 14.35 5

8. 45 perc 14.50 - 15.25 5

8. 45 perc 15.30 - 16. 15

A 
tanóra 
sorszá
ma

A tanóra 
időtarta
ma

A tanóra kezdő 
és befejező 
időpontja 
(csengetési rend)

A tanórát 
követő 
szünet 
időtartama

0. 45 perc 7.10- 7.55 5

1. 45 perc 8.00 - 8.45 15

2. 45 perc 9.00 - 9.45 15

3. 45 perc 10.00 - 10.45 10

4. 45 perc 10.55 - 11.40 10

5. 45 perc 11.50 - 12.35 10

6. 45 perc 12.45 - 13.30 10

7. 45 perc 13.40 - 14.25 5

8. 45 perc 14.30 - 15-15 5

9. 45 perc 15.20 - 16.05
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Aki délutáni elfoglaltsága miatt az iskolában marad, köteles a számára külön 
meghatározott felügyeletet igénybe venni (tanulószobán, napköziben, egyéb 
helyszínen).
3.6. Ebédelési rend
Az ebédlőben mindenki az erre kijelölt felügyelő tanár jelenlétében étkezhet.
Az ebédeltetés rendjéről a tanév elején tantestület dönt az órarend függvényében.

Az ebédlőben csak étkezés céljából lehet tartózkodni, az étkezés befejeztével azt el 
kell hagyni. Az ebédlőben az iskolában is elvárt viselkedési normák mérvadóak.

4. A tanórán kívüli foglalkozások rendje

A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkörök, énekkar, sportköri foglalkozás) való 
tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint a szakszolgálatok 
szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások 
kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév 
elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól.

4.1.Felzárkóztató foglalkozások, fejlesztő foglalkozások, habilitációs- 
rehabilitációs foglalkozások

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett 
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok 
jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 
iskola igazgatója adhat.
Fejlesztő foglalkozásra, valamint habilitációs-rehabilitációs foglalkozásra a 
tanulókat a szakszolgálatok illetve a szakértői bizottságok kötelezik. A tanulók 
részvétele ezeken a foglalkozásokon kötelező. A mulasztás a kötelező tanórai 
foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá.

4.2. A napközi/tanulószoba működésére vonatkozó szabályok

A csoportok indítása szülők kérésére, a fenntartói jóváhagyás függvényében 
történik.
A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamonkénti működtetés. 
A felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,

• mindkét szülő dolgozik, a gyermek felügyeletét nem tudják megoldani,
• elvált szülő egyedül neveli gyermekét,
• a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók,



HÁZIREND 21

• a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók

A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő 
kérésére történik, kivételt a félév illetve a tanév végén közismereti tantárgyból 
elégtelen érdemjegyet szerző tanulók jelentenek. Számukra a tanulószobai/ 
napközis foglalkozáson való részvétel kötelező a Gárdonyi Géza Tagiskolában.
A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követően ill. 13.30-kor kezdődik és 
16.00-ig tart.
A napköziben 13.30 óráig ebédeltetés, szabadfoglalkozás, levegőzés történik, a 
tanév elején meghatározott időpontokban.
A napköziből való eltávozást csak a szülő - ellenőrzőbe írt - kérelmére 
engedélyezhet a csoportvezető nevelő.
Az igazolatlan hiányzásra vonatkozó megállapítások értelemszerűen a napközire is 
vonatkozhatnak, azzal az eltéréssel, hogy ha a tanuló igazolatlan mulasztása 
meghaladja a 10 órát, az intézményvezető, illetve a tagintézmény vezetője, az 
osztályfőnök és a csoportvezető véleményének meghallgatása után kizárhatja a 
tanulót a csoportból.
Indokolt esetben a lehetőségeket figyelembe véve évközi felvétel is lehetséges, 
melyről az intézményvezető, illetve a tagintézmény vezetője dönt.
A rendszeres felszereléshiány, valamint a magatartásproblémák a napközis 
foglalkozásoktól történő eltiltást eredményezhetik. A döntést az intézményvezető, 
illetve a tagintézmény vezetője hozza meg, az osztályfőnök és az érintett napközis 
nevelő véleményének kikérésével.

4.3.A komplex alapprogram keretében megvalósuló tanórán kívüli foglalkozások a 
kömlői tagintézményben.

A komplex alapprogram keretében az alábbi tanórán kívüli foglalkozások 
szervezésére kerül sor:
Alprogrami foglalkozások: osztályonként minden alprogram minimum heti egy 
órában a délutáni alprogrami foglalkozások (Testmozgásalapú alprogram [TA], 
Művészetalapú alprogram [MA], Digitális alapú alprogram [DA], Logikaalapú 
alprogram [LA], Életgyakorlat-alapú alprogram [ÉA]) kerül bevezetésre.
A mindennapos testnevelés a Testmozgásalapú alprogram tartalmainak 
megvalósításával 3 + 2 óra rendszerű módon kerül megvalósításra.
A komplex alapprogram a 2018/2019-es tanévben az alsó tagozaton kerül 
bevezetésre, a magasabb évfolymokon bevonása felmenő rendszerben történik 
meg.
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Alprogrami foglalkozásokra, napközire és a tanulószobára vonatkozó további 
szabályok:
Az alprogrami foglalkozásokról, napközis és a tanulószobai foglalkozásról való 
hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
A tanuló az alprogrami foglalkozásokról, napközis vagy a tanulószobai 
foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. 
Rendkívüli esetben — szülői kérés hiányában — a tanuló eltávozására az szaktanár
, osztályfőnök, igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.
Szakkörök/ ,,Te órád”

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban az érdeklődéshez és egyéni 
igényekhez igazított, szintén délután szervezett, ún. „Te órád” foglalkozás heti 1-3 
órában ajánlott. A „Te órád” a diák által szabadon választható, a tanuló 
érdeklődéséhez, az és az iskola lehetőségeihez igazított foglalkozás. Ez lehet 
beszélgető óra, játék, egyéni differenciálás, felzárkóztatás és tehetséggondozás is, és 
akár egyéni, akár kiscsoportos, akár osztály, korcsoport, érdeklődési kör szerint stb. 
szervezett is.
A különféle szakkörök/Te órád működése a tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztését szolgálja. A szakkörök/Te órád jellegüket tekintve lehetnek 
művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös 
érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök/Te órád indításáról — a felmerülő 
igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével — az iskola igazgatója 
dönt. Szakkör vezetését — az igazgató beleegyezésével — olyan felnőtt is 
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.

4.4. Hivatalos ügyek intézése
A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodákban történik 8 és 16 óra között. 
Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva.

A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg, 
melyről a szokásos módon értesíti a tanulókat és szüleiket az évzáró napján.

5. Az intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az 
iskolához tartozó területek használatának rendje

5.1. Általános szabályok

Az iskola létesítményeit hivatalosan csak az intézménnyel tanulói, illetve 
közalkalmazotti jogviszonyban álló egyének használhatják. Más jogcímű
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igénybevétel csak az igazgató írásos engedélyével lehetséges a kérelmező 
felelősségére.
Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően az 
állagmegóvás szem előtt tartásával kell használni.
Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős

• A közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,
• Az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
• Az energiafelhasználással való takarékoskodásért,
• A tűz-és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel 
használhatják.
Tanítási idő után, évközi szünetekben, ha a tanulók nem külön engedéllyel, illetve 
nem tanári felügyelet mellett tartózkodnak az iskola területén értük az iskola 
felelősséget nem vállal.
Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni 
csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.
Az iskolában felhalmozott eszközöket és berendezési tárgyakat a tanulók a 
megfelelő szakórákon, tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységek közben 
használhatják tanári felügyelet mellett. Elvárt, hogy a használt eszközöket 
sértetlen, tiszta állapotban, rendezetten adják vissza.A sérült, balesetveszélyessé 
váló eszközöket a tanárnak azonnal jelenteni kell.
Az interaktív tábla felületének, illetve eszköztárának megrongálásáért anyagilag az 
az osztály felel, akinek az adott tanteremben van órája.
Az iskola játszóudvara, valamint sportlétesítményei csak tanári felügyelettel 
használhatók a balesetekmegelőzése és a gyors segítségnyújtás érdekében.
A tanári szobában a tanuló csak tanári engedéllyel léphet be.
5.2. A számítógéptermek használati rendje

A számítógépteremben a tanulók csak a pedagógus engedélyével és jelenlétében 
tartózkodhatnak.
Az óra elején csak tanári utasításra szabad bekapcsolni a gépeket, és azonnal 
jelenteni kell az esetlegesen észlelt hibákat.
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A számítógépekre csak a foglalkozásokhoz szükséges állományok telepíthetők. 
Játékok telepítése és a magánjellegű internethasználat és saját adathordozók, 
egyébhardver eszközök bevitele tilos.
Az óra végén, a tanulói munka végeztével a megváltozott konfigurációs 
állományokat vissza kell állítani az eredeti állapotába. Használat során be kell 
tartani a vírusok elleni védekezés általános szabályait.
A hardver eszközöket szétszerelni, csatlakozókat eltávolítani nem szabad. A 
számítógépterembe ételt, italt bevinni, étkezni, inni szigorúan tilos, a foglalkozások 
során meg kell őrizni a gépterem rendjét és tisztaságát.
A számítógépterem használati rendjére vonatkozó szaktanári utasításokat 
mindenki köteles betartani.
Továbbá be kell tartani az informatika teremben alkalmazott óvó és védő 
előírásokat:

1. az adatvédelemmel kapcsolatban
2. balesetvédelemmel kapcsolatban
3. a gépek és a programok álapotának megőrzésével kapcsolatban

5.3. A tornaterem használati rendje

A tornatermek tanítási időn kívül csak a testnevelő tanárok engedélyével és 
felügyeletével használhatók, kivételt képeznek ez alól a hivatalos bérlők.
E fejezet alkalmazásában testnevelő tanár alatt a testnevelés foglalkozást tartó 
osztálytanító, a testnevelés szaktárgyi órát tartó helyettesítő pedagógus, továbbá a 
sport szakoktató is értendő.
A tanulók kötelesek a felszerelésüket, még alkalmankénti felmentés kérése esetén is 
magukkal hozni. A felmentett tanuló a testnevelő tanár által kijelölt helyen 
tartózkodik az óra teljes időtartama alatt, amennyiben ezt nem tartja be, igazolatlan 
órát kap. Az állandó felmentett, a részlegesen felmentett, a gyógytornára utalt 
tanulók szeptember végéig felmentésükről az iskolaorvosi igazolást átadják a 
testnevelő tanárnak.
Esetenkénti felmentést a testnevelő tanár adhat szülői írásbeli kérésre vagy 
iskolaorvos javaslata alapján. Az állandó felmentéssel rendelkező tanulóknak nem 
kell jelen lenniük az órákon, ha az az első vagy az utolsó.
A testnevelési órára érkező tanulók megvárják, amíg az előző osztály elhagyja az 
öltözőket, csak ezután vonulhatnak be. Becsöngetésig az öltözőben fegyelmezetten 
viselkedve várják a tanárt. Az öltözőt elhagyva lekapcsolják a villanyokat, és 
kulcsra zárják az öltözők ajtaját.
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Pénzt és értéktárgyat a tanulók nem hagyhatnak az öltözőben. Ezek elzárásáról az 
óra előtti szünetben a testnevelő tanár gondoskodik. Az öltözők és zuhanyozók 
rendjéért és tisztaságáért a tanulók felelősek.
A tanulóknak ismerniük és be kell tartaniuk a balesetvédelmi, munkavédelmi 
előírásokat. Baleset esetén, a tanuló azonnal jelezze sérülését testnevelőjének.
5.4. Az ebédlő használatának rendje
Az ebédlőt a tanulók nyitva tartás alatt vehetik igénybe.
Étkezés előtt - az egészségvédelem érdekében - ajánlott a kézmosás.

Az ebédlőben önkiszolgálás van, a tanulók türelmesen álljanak sorban és legyenek 
udvariasak.
Az étkezés befejezése után a tálcát, tányérokat, evőeszközöket a kijelölt helyen kell 
beadni.
Mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait, vigyáznia kell az asztal 
és az étkező tisztaságára, rendjére.
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III.MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Az első évfolyamra felvételt nyert 
tanuló jogviszonya annak a tanévnek az első napjától érvényes, amelyre felvételt 
nyert. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve 
gyakorolhatja.
2. Felvétel, átvétel követelményei, eljárásrendje
A tanuló felvételéről a tankötelezettség szabályozása szerint járunk el.

Az iskola a körzetében lakó tanköteles tanulót köteles beírni az első osztályba, 
beiratkozását nem tagadhatja meg, és semmilyen felvételi körülményt nem 
támaszthat.
A tanuló felvétele, átvétele másik iskolából, helyhiány miatti elutasítása az 
intézményvezető, illetve a tagintézmény-vezető jogköre.
A tanulói jogviszonyt a Nkt. 50. §-a szabályozza. A tanulói jogviszony felvétel vagy 
átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.
Mindkét módon történő jogviszony létesítéséről az intézményvezető, illetve a 
tagintézmény-vezető dönt.
A körzetünkben élő tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 
30-a között, a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett 
időpontban köteles beíratni intézményünkbe.
Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a 
tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom 
érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának 
figyelembe vételével az az intézményvezető, illetve a tagintézmény-vezető dönt.
2.1. Helyhiány esetén sorsolás lebonyolításának szabályaai

Intézményünkben nincs szükség a sorsolás részletes szabályainak kidolgozására, 
mivel a települések (Tiszanána, Kömlő) egyetlen általános iskolájaként kötelesek 
vagyunk minden tanulót felvenni, aki az iskola (tiszanánai székhely, illetve kömlői 
tagiskola) körzetébe tartozik.
2.2. Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai
Az intézményben a tanulók osztályba-, illetve  csoportba sorolása során prioritást 
élvez  az esélyegyenlőségi szempontból jogszerű működés  biztosítása. 
Az intézmény/osztályok/csoportok tanulói arányait tekintve az esélyegyenlőségi 
helyzetet megtartjuk és érvényesítjük a felvételi eljárás során. 
 Az első évfolyamos tanulók osztályba sorolását (amennyiben több osztály indul az 
első évfolyamon) az intézményvezető ill. a  tagintézmény vezetője  végzi a vezető 
óvónő és a csoportvezető óvónő, adott esetben a pedagógiai szolgáltató intézmények 
javaslata alapján, az  arányossági szempontok figyelembe vételével.
A gyerekek besorolása az antikszegregációs elvek maximális figyelembevételével, az 



HÁZIREND 27

alábbi szempontok  figyelembevételével történik:
• fiú – lány arányok,
• szakértői bizottság szakértői véleménye,

• hátrányos helyzetű
• halmozottan hátrányos helyzetű 
• beilleszkedési - és tanulási 

nehézséggel küzdő
• sajátos nevelési igényű

gyermekek arányosan kerülnek besorolásra. Arra törekszünk, hogy a  
párhuzamos osztályok között az antiszegregációs szempontból érzékeny mutatók 
közötti eltérés ne haladja meg a 25%-ot.

A beiratkozásnál az iskola gondosan áttanulmányozza az óvodáktól megküldött 
iskolaérettségi véleményt. Amennyiben problémára utaló jelet találnak (diszlexia, 
diszgráfia, diszkalkulia, ezekre utaló jelek, magatartászavar, beszédhiba, 
hyperativitás, figyelemzavar vagy egyéb részképesség-zavar ) akkor az 
osztálylétszámok kialakításánál figyelünk arra, hogy az ilyen gyerekek 
létszámának aránya egy-egy osztályban ugyanannyi legyen, gyermekek és a 
hatékonyabb pedagógia tevékenység érdekében.
Az osztályok kialakításánál figyelembe vesszük, hogy minden osztályba arányosan 
kerüljön problémás gyerek, így a pedagógusok terhelése is arányosabb lesz.
Iskolánkban tanév végén ill. első évfolyamon a beiratkozáskor felmérjük a 
tanulószobai ill. napközis foglalkoztatás iránti szükségleteket.

3. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje
3.1. Megszűnés
Megszűnik a tanulói jogviszony:

• ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján;
• az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány 

kiállításának napján;
• kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.

3.2. Megszüntetés

A tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is 
megszüntetheti a tanulói jogviszonyt

• ha a tanuló ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit 
második alkalommal nem teljesítette

• ha a tanuló az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott 
időnél igazolatlanul többet mulasztott

• ha a tanuló nem végezte el a nyolcadik évfolyamot és az iskolában nem folyik 
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felnőttoktatás, illetve ott a tanuló nem kívánja folytatni a tanulmányait.



HÁZIREND 29

4. Az iskolából való távozás rendje

Amennyiben a tanuló jogviszonya bármely okból megszűnik, az alábbiak szerint 
kell eljárnia:

• A távozó tanuló –miután a szülő bemutatta a fogadó iskola befogadó 
nyilatkozatát- az iskola titkárságán intézheti el a kiiratkozást.

• Az iskola könyvtárába vissza kell vinnie a kölcsönzött könyveket.
• A fogadó iskola visszaigazolása után a tanulót törlik a tanuló nyilvántartásból 

és egyúttal megküldik a fogadó iskolának a szükséges dokumentációt.

5. Védő, óvó előírások: egészségvédelem, dohányzás tilalma, 
balesetvédelem, vagyonvédelem, az öltözők használata

5.1. Egészségvédelem

Az iskola biztosítja tanulóinak az egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgá- 
latára az adott tanévre meghatározott iskolaorvosi, fogorvosi és védőnői ellenőr- 
zésen való részvételt.
5.2. Dohányzás

A Sütő András Általános Iskola közoktatási intézmény, ezért az 1999. évi XLII. 
törvény – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól – értelmében sem zárt légterű helyiségben, 
sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.
Az intézmény egész területén a dohányzás tilos!
5.3. Balesetvédelem

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell 
részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor.
Az osztályfőnöki, biológia, számítástechnika, fizika, kémia és testnevelés óra 
megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi és elsősegély nyújtási 
oktatásban is részt kell venni a tanulóknak.
A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal 
kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.
5.4. Vagyonvédelem

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési 
tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni, a károsodásokat, 
hibákat jelezni.
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5.5. Öltözők használata

Az öltözőket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi 
okokból állandóan zárva kell tartani.
Az öltözőkben a szünetekben csak az tartózkodhat, akinek a testnevelés órára, 
egyéb foglalkozásra át kell öltöznie. A foglalkozások idején az öltözőt kulcsra kell 
zárni, benn senki nem tartózkodhat.

6. A tanulók rendszeres tájékoztatása, a tanulók 
véleménynyilvánításának színterei

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az időszerű 
feladatokról az intézményvezető illetve a tagintézmény vezetője, a 
diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnökök tájékoztatják:

• az intézményvezető illetve a tagintézmény vezetője: a tanulókat az iskola 
igazgatója legalább évente egyszer a diáknapon - diákközgyűlésen, valamint 
rendszeresen iskolagyűlésen tájékoztatja az iskolában történtekről.

• a diákönkormányzat vezetője havonta egyszer a diákönkormányzat 
vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságján keresztül ismerteti 
az iskolai élet aktualitásait.

• az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon.

A fenti fórumokon a tanulók egyénileg vagy csoportosan véleményt 
nyilváníthatnak.

7. A hetesek kötelességei
A két hetes feladatát megosztva teljesíti.
• Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szemléltetőeszköz, 

szellőztetés) a tiszta, kultúrált környezetet.
• Szünetben ügyelnek a tanterem rendjére, a fegyelemre, szükség esetén szólnak 

az ügyeletes tanárnak .
• Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
• Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.
• Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezető-helyettesnek a tanár 
hiányát.
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• Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.
• Ha az osztály a tantermét elhagyja, a világítást lekapcsolják, bezárják a 

helyiséget, a kulcsot a tanári szobába viszik.
• Az órák és a tanítási nap végén ellenőrzik az osztály rendjét, (tábla letörlése, 

padokból kipakolás, székek felrakása a padra, váltócipők elrendeztetése) 
tisztaságát, bezárják a termet, megöntözik a virágokat)

• Ha a hetes hiányzik, helyettesét az osztályfőnök jelöli ki.
• A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról.
• A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

8. A tanulói késések, hiányzások kezelési rendje
8.1. Késés

Ha a tanuló becsengetés és a tanár után érkezik a terembe, a napló/elektronikus 
napló mulasztási részében bejegyzést kap, mely a késés időtartamát jelenti.
A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás 
időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló 
nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.
A bejárók esetén - a közlekedési okok miatti – a késés igazoltnak tekintendő.
8.2. A tanulók mulasztására vonatkozó rendelkezések

A tanuló a hiányzás befejezésétől számított 5 napon belül köteles az 
osztályfőnöknek az orvosi igazolást leadni. Az 5 napon túl a pedagógus nem 
fogadja el az igazolást, a tanuló hiányzása igazolatlan lesz.
A tanulók hiányzását az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kíséri, és havonta 
összesíti. Amennyiben a hiányzás minősége, vagy mennyisége azt indokolja, a 
törvény előírásainak megfelelően a szükséges intézkedéseket időben megteszi.
A pedagógus az igazolást dátummal és sorszámmal látja el, és egy erre a célra 
rendszeresített mappában őrzi. Az igazolásokat az osztályfőnök a tanév végéig 
köteles megőrizni.
Ha a tanuló "hivatalosan" van távol az (iskola képviselete, tanulmányi és 
sportverseny stb.), hiányzását az éves összesítésben mellőzni kell.
Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát ezt a 
magatartásjegynek is tükröznie kell.
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A mulasztást igazoltnak kell tekinteni a következő esetekben:

a) a szülő a tanév során gyermeke 3 tanítási napról való távolmaradást szülői 
igazolással igazolhatja,
b) orvosi igazolással igazolja távolmaradását,
c) a tanuló hatósági intézkedés vagy alapos indok miatt nem tudott megjelenni

d) a szülő előzetes írásbeli kérelmére, ha az alább részletezett módon meghatározottak 
szerint engedélyt kapott a távolmaradásra.
A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az 
engedély megadásáról esetenként 3 napig az osztályfőnök, ezen túl az 
intézményvezető illetve a tagintézmény vezetője dönt az osztályfőnök 
véleményének figyelembevételével. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló 
tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és 
azok okait.
A kérelmet írásban az intézmény vezetőjének illetve a tagintézmény vezetőjének 
kell benyújtani, vállalva, hogy az iskolai tananyagban a távollét alatt is halad a 
tanuló. Az ilyen esetekben a hiányzó tanuló/szülő köteles előre megérdeklődni 
szaktanáraitól, hogy távolmaradása alatt milyen tananyagot vesznek és köteles azt 
bepótolva érkezni az iskolába. Az ilyen típusú távolmaradás esetén a tanuló nem 
mentesül semmilyen számonkérés alól.
e) a nyolcadikos tanulók beiskolázását segítjük azzal, hogy nyílt napokon vehetnek 
részt egy tanévben három alkalommal, melyet a középiskolától kért és kapott 
részvételt igazoló lappal igazolhatnak.
Igazoltnak kell tekinteni a késést, ha:
- bejáró tanuló érkezik később méltányolható közlekedési probléma miatt,

- rendkívüli esetben, ha a tanuló önhibáján kívüli ok miatt történik késés (pl. 
baleset, rendkívüli időjárás, stb.).
8.3. Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. A szülők 
tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. §-ának előírásai 
szerint történik.
Az iskola köteles a szülőt írásban értesíteni :

• a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, 
valamit akkor is,

• ha a tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.
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Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 
következményeire.
Ha az iskola értesítése ellenére a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola 
a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló 
szülőjét.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az 
iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban a kormányhivatalt 
és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával 
haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 
figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást 
kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével 
kapcsolatos, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc 
órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és 
ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló 
szülőjének az értesítésében.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven 
órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési 
tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén 
harminc óra.

Igazolatlan mulasztások 
kezelése

Mulasztás Értesítési kötelezettség Nyomtatvány

Első alkalom Szülő közoktatási (felhívás)

Ismételt mulasztás Szülő
Gyermekjóléti Szolgálat

iskolai

10 óra Szülő
Gyermekjóléti 
Szolgálat Járási 
Gyámhivatal

iskolai 
iskolai 
gyámhivat
ali
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9. Tanulmányi kötelezettségek mulasztás miatti nem teljesítése

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem 
haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A 
nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a 
tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. A nevelőtestület az 
osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak 
száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást.
Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri vagy meghaladja a félévi óraszám 
30 %-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel 
értékelhető, a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie.
Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben 
az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendeletben meghatározott mértéket.
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 
kell tennie, ha:
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,
• hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök 

és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet.

10. Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás

Az éves munkatervben rögzített ünnepélyeken a tanulók számára a részvétel az 
alkalomhoz illő öltözékben (sötét nadrág, szoknya, fehér felső) kötelező. Hiányzás 
csak orvosi vagy szülői igazolással engedélyezett.
Az iskolai rendezvényeken az igazgató, a szervező tanár illetve az osztályfőnökök 
utasításainak megfelelően kell részt venni.

Igazolatlan mulasztások 
kezelése

Mulasztás Értesítési kötelezettség Nyomtatvány

30 óra Szülő
Gyermekjóléti Szolgálat
Járási Kormányhivatal Hatósági 
Osztály

iskol
ai 
iskol
ai
szabálysértési

50 óra Szülő
Gyermekjóléti 
Szolgálat Járási 
Gyámhivatal

iskolai 
iskolai 
gyámhivat
ali
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A tanulónak egész magatartásával, szerepléseivel, öltözködésével arra kell 
törekednie, hogy az iskola jó hírnevét öregbítse.
Aki a magatartási szabályokat megszegi, büntetésben részesül. Az iskolai 
büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 
a vétség súlyától függően el lehet térni.

11. Fegyelmező intézkedések és alkalmazásuk elvei

Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában 
megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, 
fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmi intézkedés nem megtorló jellegű, 
hanem a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgál, mint nevelési eszköz.
A fegyelmező intézkedésnek igazodnia kell a tanuló életkorához, és ahhoz a 
cselekményhez, amely miatt megállapításra kerül.
Az iskolai fegyelmező intézkedések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, 
amelytől indokolt esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. A 
fegyelmező intézkedést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
Az igazgatói írásbeli intést az osztályfőnök kezdeményezi. A fegyelmi 
intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni.
Fegyelmi intézkedések:
Szaktanári, napközis, ügyeletes tanári figyelmezteté/intés/megrovás:

- a tantárggyal, szakkörrel, napközis foglalkozással, tanóra közti szünetekkel 
kapcsolatos fegyelemsértésért, a feladatok elvégzésének elmulasztásáért adható

Osztályfőnöki figyelmeztetés:
- 3 szaktanári, napközis és ügyeletes nevelői figyelmeztetésért
- Fegyelmezetlen magatartásért
- Kötelesség elmulasztásáért
- A vállalt megbízás nem teljesítéséért
- 1 igazolatlan óráért
- A tanóra szándékos zavarásáért 

Osztályfőnöki intés:
- a kötelességek sorozatos elhanyagolásáért
- 2 igazolatlan óráért
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- Az iskolaépület engedély nélküli elhagyásáért tanítási idő alatt
- 3 osztályfőnöki figyelmeztetésért 

Igazgatói figyelmeztetés és intés:
- a fentieknél súlyosabb rendbontásért
- 2-nél több igazolatlan óráért
- 2 osztályfőnöki intés után

- Iskolánkhoz méltatlan magatartásért, másik tanuló, illetve felnőtt emberi 
méltóságának megsértéséért
- Szándékos rongálásért 

Rendezvényektől való eltiltás 
Különösen súlyos megítélés alá esik:

- a durva verbális agresszió;
- a másik tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszes ital) iskolába hozatala, 
fogyasztása
- a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett károkozás;
- 10 igazolatlan óra
- mások emberi méltóságának megsértése

- tartós tankönyvek szándékos rongálása (képkivágás, lapkitépés, ételfoltok a 
lapokon stb.)

Kirívóan súlyos esetekben az 20/2012.(VIII.31) módosított EMMI rendelet 53.§- 
ban előírtaknak megfelelően fegyelmi tárgyalást kell tartani.
A fegyelmi eljárás és tárgyalás pedagógiai célokat szolgál. A fegyelmi eljárást 
egyeztető eljárás az események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelesség 
szegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedők közötti megállapodás 
létrehozására irányul a sérelem orvoslása érdekébe.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő 
fél, kiskorú esetén annak szülője, valamint a kötelesség szegéssel gyanúsított fél 
kiskorú tanuló esetén szülője egyetért.
A fegyelmi eljárást megelőzően az érintett felek figyelmét írásban kell felhívni az 
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. Az érintett fél az értesítés
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kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az 
egyeztető eljárás lefolytatását.
Amennyiben nem kéri az egyeztető eljárás lefolytatását vagy a bejelentés iskolába 
történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezet 
eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető 
eljárás alkalmazását elutasíthatja.
Ha a felek az egyeztető eljárás során írásban megállapodtak a sérelem orvoslásáról 
a fegyelmi eljárást legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni.
Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorúnak szülője nem 
kérte a fegyelmi eljárás folytatását, az eljárást meg kell szüntetni.
Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az 
egyeztető eljárás megállapításait és a megállapításban foglaltakat a kötelességszegő 
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

11.1.A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a 
köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési 
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes 
vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, 
elbírálásának elvei és az alkalmazandó intézkedések

• A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló 
közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, 
közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást 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 
fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági 
bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani. 

• Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a 
fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell 
indítani.

• Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 
szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a 
cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot 
kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést 
vélhetően megvalósító tanuló 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 megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az 
azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, 
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hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá 
tartozik-e vagy sem. 

• Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben 
veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai 
nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, 
pedagógusi, munkavállalói 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 elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő 
motivációját kell szolgálniuk.

12. A tanuló anyagi felelőssége

Gondatlanságból eredő és szándékos kár okozása esetén a tanuló kártérítésre 
kötelezett.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles az ingyenesen rendelkezésére 
bocsátott kiadványok (tartós tankönyv) elvesztéséből, megrongálásából származó 
kárt az iskolának megtéríteni az alábbiak szerint:

• szándékos rongálás (nem rendeltetésszerű használat: tépett, laphiányos, 
összefirkált), vagy hiány esetén a kártérítés összege a teljes beszerzési ár.

• önhibán kívüli rongálás, hiány esetén (ha a tanuló azonnal jelentette), a 
kártérítési összeg a beszerzési ár 50%-a.

Mindez azonban nem vonatkozik a rendeltetésszerű használatból származó 
értékcsökkenésre
Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége a kötelező legkisebb munkabér 
egyhavi összegének 50%-át nem haladhatja meg, míg szándékos esetben az okozott 
kár legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér öt havi összege lehet.
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A kártérítés mértékéről az igazgató dönt vizsgálat alapján. A tanulót és szüleit 
értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére.
A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad.

13. Tanulók jutalmazásának elvei és formái

A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi 
tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az 
iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a Diákönkormányzat 
dönthet.
Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, 
aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul 
az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben 
részesíti, illetve jutalmazza.
Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki:

• eredményes kulturális tevékenységet folytat,
• kimagasló sportteljesítményt ér el,
• az országos méréseken évfolyamonként, tantárgyanként a legjobb 

teljesítményt elérő diákokat,
• tanulmányi versenyen kiemelkedően szerepel.
• társát példamutatóan segíti 

A jutalmazás megvalósulhat:
osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 
alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért;
szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott 
tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért 
és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. 
munkáért;
igazgatói dicséret: tanulmányi körzeti, megyei, országos versenyen elért bármilyen 
helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő 
teljesítményt nyújt.
tantestületi dicséret: a tanuló legalább három tárgyra kiterjedő kiemelkedő – 
kitűnő - tanulmányi munkájáért, ha nincs jelesnél rosszabb osztályzata. Ehhez a 
dicsérethez jeles magatartás és példás szorgalomminősítés szükséges.
A jutalmak formái:
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• könyvjutalom,
• tárgyjutalom,
• oklevél.

Díszpolgári oklevél

Az a 8. osztályos tanuló, aki az intézményben folytatott tanulmányait magas 
szinten teljesítette (4,5 - 5), magatartása, szorgalma, közösségi munkája alapján 
példaként állítható társai elé,díszpolgári oklevélben részesülhet.
Odaítéléséről az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt. Az oklevél 
átadása a ballagáson történik. Az igazgatói és a nevelőtestületi dicséreteket az 
iskola tanulóinak tudomására kell hozni.
Az egész évben, osztályközösségében kiemelkedő munkát végzett tanulók 
tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Az 
intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói és általános 
nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel, 
könyvvel kell elismerni.
Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye ( tanulmányi 
és kulturális versenyek győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért 
végzett kiemelkedő közösségi, stb.) jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola 
közössége előtt nyilvánosan veszi át az intézmény vezetőjétől.
Dicséretre, jutalmazásra javaslatot a diákönkormányzat, az osztályközösségek, 
diákközösség, a nevelőtestület, vagy a szülői szervezet tehet a tanév során 
bármikor. A javaslatot írásban az intézményvezetőnek kell eljuttatni.
A jutalmazásokat az intézmény faliújságján, az iskolaújságban, valamint az iskola 
honlapján is kihirdetjük
Tanulói közösségek jutalmazásai

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban is lehet részesíteni. 
Különféle meghirdetett vetélkedőkön, projektekben, tiszta-osztályterem versenyen 
stb. kiemelkedően teljesítő osztályok/csoportok az iskola anyagi lehetőségei 
szerint tárgyjutalomban, tanulmányi kiránduláson vehetnek részt, valamint 
iskolagyűlés keretében nyilvános méltatásban részesülnek, továbbá felkerülnek az 
iskola dicsőségtáblájára.
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14. A tanuló által előállított dolog, alkotás vagyoni joga

Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az iskola 
szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a 
tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével 
összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb 
feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította.
Ettől eltérően elkészült termékekre, dolgokra, alkotásokra külön megállapodást köt 
az iskola a tanulóval, ill. szülővel.

15.Tanulmányok alatti vizsgák, a vizsgák tervezett ideje, a jelentkezés 
módja, határideje

Az osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló és javítóvizsga az alábbi részekből 
állhat:

Írásbeli vizsga:
· a rendelkezésre álló maximális idő tantárgyanként 60 perc
· egy vizsganapon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet tartani
· a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell 
biztosítani.
Szóbeli vizsga:
· egy tantárgyból egy vizsgázó maximum 15 percig felel
· minden vizsgázónak legalább 30 perc felk.szül.si időt kell biztosítani
· a tétel kifejtéséhez szüks.ges segédanyagokat a vizsgázó választja ki a vizsgán, 
a segédanyagokról a vizsgáztató tanár gondoskodik
· egy vizsganapon legfeljebb 3 szóbeli vizsgát lehet tartani
· az egyes tantárgyak között legalább 15 perc pihenőidőt kell biztosítani a 
vizsgázó számára.

15.1. Osztályozó vizsga

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát 
kell tennie, ha:

• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, (magántanuló)
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• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének 
egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

• a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
kétszázötven tanítási órát meghaladja,

• egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása tanítási órák harminc százalékát 
meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt 
érdemjeggyel értékelhető

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje:
• félév: a félévi osztályozó értekezletet megelőző 7 munkanap
• év vége: az év végi osztályozó értekezletet megelőző 7 munkanap

Az iskola igazgatója határozatban közli a szülővel az osztályozó vizsga időpontját, 
a vizsga előtt legalább egy hónappal. A tanuló a kézhezvételtől számítva három 
napon belül írásban jelentkezik a vizsgára, az igazgatónak címzett kérelemmel.
A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg 
feladatuk ellátásával, melyről a vizsgát megelőzően legalább 1 héttel az értesíti 
(szóban) az érintetteket. A vizsgákon a tanuló osztályfőnöke tanácskozási joggal 
vehet részt.
A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola 
irattárában 5 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli 
dolgozata és feladatlapja, valamint a diák szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A 
szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. Az írásbeli dolgozatot a 
szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és aláírásával látja el. A 
dolgozatok egy év múlva selejtezhetők.
Minden vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt 10 perccel meg kell jelenni. 
A vizsga reggel 8 órától délután 17 óráig tarthat.
15.2. Különbözeti vizsga
Különbözeti vizsgát tesz:

Más iskolából érkező tanulónak, amennyiben a tanuló más idegen nyelvet tanult, 
mint amilyen az átvevő iskolában van, különbözeti vizsgát kell tenni.
A különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.
15.3. Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol 
marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást 
befejezné.
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15.4. Javítóvizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha

• a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott,
• az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, 
(augusztus utolsó két hetében) tehet.

16.Az osztályozó, különbözeti és javítóvizsgák tantárgyankénti, 
évfolyamonkénti követelményei

Részletesen a Házirend 1. számú melléklete tartalmazza.

17. A tantárgyválasztásra és módosítására vonatkozó szabályok

A szülők a pedagógiai program keretei között választhatnak a választható 
tantárgyak és foglalkozások közül. Amennyiben azonos foglalkozást több 
pedagógus is megszervez, úgy a tanulónak joga van választani a pedagógusok 
közül.
Az intézményvezető minden év április 15-éig a tantárgyfelosztás előkészítésének 
első lépéseként elkészíti a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a 
tanulók tantárgyat választhatnak. A tájékoztató tartalmazza, hogy előreláthatóan a 
tantárgyat/tantárgyakat melyik pedagógus fogja oktatni.
A tájékoztató véglegesítése előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 
diákönkormányzat véleményét.
Az érintett tanulók illetve tanulók május 20-áig jelenthetik be a tantárgy 
választásával kapcsolatos igényeiket.
A tanév elején megkezdett választott tantárgy tanulása a tanév tartamára a 
tanulóra nézve kötelező.
A választott tanítási órát – hiányzás, számonkérés, osztályozás stb. tekintetében – 
úgy kell tekinteni, mint a kötelező órát.
A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja 
választását.
A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a jelentkezés következményeit tudomásul 
vette.
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Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási 
jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola 
igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal.
A szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanévben már nem 
kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán.
A szülő választhat, hogy erkölcstan vagy a felekezete szerinti hit és 
vallásoktatásban részesüljön gyermeke. A választható foglalkozásokra a 
jelentkezés írásban történik, május 20-ig. A tanuló szülője eddig az időpontig jelzi, 
hogy a következő tanévtől az egyházi jogi személy által megszervezett hit- és 
erkölcstan vagy a kötelező erkölcstan órán kíván részt venni a vonatkozó 
jogszabályok szerint.
A vonatkozó jogszabályok szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti.1 
alkalommal –biztosított tanulóink számára a hitoktatás.

18.A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és 
felosztásának elvei

Intézményünk nem állapít meg szociális ösztöndíjat és szociális támogatást a 
törvényi előírásokon felül.

19.A tankönyvrendelés módja, a nem alanyi jogon járó 
tankönyvtámogatás elve és elosztási rendje

19.1. A tankönyvrendelés módja

Az iskolák az ingyenes tankönyvre, normatív kedvezmény igénybevételére 
jogosult tanulók létszámát felmérik. Ezt követően a tankönyvtámogatás összegét - 
az éves központi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint - a 
fenntartó által a tanulói tankönyvvásárlás költségeinek átvállalására és 
csökkentésére, továbbá az iskolai tankönyvrendelés teljesítésére használhatják fel 
oly módon, hogy a tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az 
iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek 
vételárának beszedése mint állami közérdekű feladat a Könyvtárellátó 
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-n (a továbbiakban: KELLO)keresztül 
történik.
Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az 
intézményvezető a felelős. Az intézményvezető elkészíti a következő tanév 
tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-értékesítésben



HÁZIREND 45

közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásában. A feladatellátásban való közreműködés nevezettnek nem 
munkaköri feladata. Díjazása a Könyvtárellátóval kötött szerződésből következik.
A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy - a tankönyvtámogatás, a 
tankönyvkölcsönzés, a tankönyv napközis és tanulószobai elhelyezése – az iskola 
minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. Az 
igényjogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást minden korlátozás nélkül 
kell biztosítani, a szülőktől semmilyen pénzbeli kiegészítő hozzájárulás nem 
követelhető.
A tankönyvfelelős a tankönyvrendeléssel összefüggő feladatokat a KELLO által 
működtetett elektronikus információs rendszeren keresztül végzi.
A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, 
hogy azt a szülők megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői 
szervezet véleménynyilvánítási joggal rendelkezik. A szülő nyilatkozhat arról. 
Hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes 
tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja 
megoldani.
Az iskola a KELLO - val áll szerződésben a feladat ellátására, mely minden 
fázisában a fenntartó Egri Tankerületi Központ ellenőrzésével és jóváhagyásával 
történik.
A tankönyvcsomagok kiszállításának időpontja a KELLO által közölt nap.

Az iskola a tankönyveket a Könyvtárellátótól a tanulók részére megbízásból 
értékesítésre átveszi, majd a tankönyvfelelős részt vesz a tankönyvellátással 
kapcsolatos iskolai helyi feladatok ellátásában.
19.2. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és elosztási rendje

A 2018-2019-es tanévtől az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló minden diák 
számára a tankönyvek ingyenesek, a tankönyvtámogatás alanyi jogon jár iskolánk 
minden tanulójának. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elosztásának 
elveiről és rendjéről ezért az intézményi házirend nem rendelkezik.
20. Az ingyenes tankönyvek és pedagógus kézikönyvek kölcsönzése

A 2018-2019-es tanévtől az általános iskola 1-8. évfolyamán tanuló minden diák 
számára a tankönyvek ingyenesek.
A jogszabályban meghatározott lehetőségek közül iskolánk 

elsősorban az iskolai könyvtárból való kölcsönzéssel, ill.



HÁZIREND 46

tanulószobai, napközis tankönyvletétek biztosítása a tanórai felkészüléshez 
könyvtári letétek kihelyezésével

biztosítja az arra jogosult tanulók számára az ingyenes tankönyveket.

A munkafüzetek, munkatankönyvek, témazáró feladatlapok minden tanévben 
újonnan kerülnek beszerzésre és a tanuló tulajdonába kerülnek.
Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók a tanév során használt tartós 
tankönyveket és segédkönyveket szeptemberben a tankönyvtárból kölcsönzik.
A jogosultak a tankönyvosztás időpontjában vehetik át az ingyenes tankönyveket a 
tankönyvfelelőstől.
Az ingyenes tankönyvek kölcsönzési nyilvántartása az aláírt átvételi 
elismervénnyel történik. Az átvételi elismervény aláírásával a felhasználó elfogadja 
az egyedi nyilvántartás tényét, valamint vállalja, hogy a kölcsönzött 
dokumentumért anyagi felelősséggel tartozik, és hogy azt visszaszolgáltatja a 
tankönyvtárnak.
A diákok a tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, 
illetve tanév közben felvett tankönyveket a tankönyvtárban leadni.
Tanév közben történő távozás esetén az eltávozás előtt a használatba kapott 
könyvekkel el kell számolni.
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv 
elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében 
meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. Nem kell megtérítenie a 
tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést.
A tanuló saját tulajdonát képezik a számára ingyenesen - a pénzügyi támogatás 
keretében, a tankönyvek átvételét igazolva - átvett munkafüzetek, 
feladatgyűjtemények. Ezeket nem kell a könyvtárba visszaszolgáltatnia.
A pedagógusok és a tanév közben beíratkozó diákok a tanév során szükséges 
köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által 
meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.

21. Az elektronikus napló szülő részéről történő hozzáférés módja

Intézményünkben a 2018/2019 tanévtől kezdve bevezeti a KRÉTA elektronikus 
napló használatát.
Célja, hogy a szülő naprakész információkhoz jusson gyermekének tanulmányi 
adatairól és esetleges hiányzásairól.
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Az osztályfőnökök kötelessége, hogy a belépéshez szükséges adatok (felhasználói 
név és jelszó) eljussanak a szülőkhöz.
Az elektronikus naplóhoz a jogosultak az osztályfőnöktől kapott személyes kóddal 
férhetnek hozzá. A hozzáférési kód megadása mellett a szülők tájékoztatást kapnak
• az elektronikus napló interneten át történő elérési útvonaláról,
• az elektronikus napló használati rendjéről, a belépés, bejelentkezés módjáról,
• a központilag generált kód, jelszó megváltoztatásának célszerűségéről, és 

módjáról, arról, hogy a gyermeke osztályzatait hogyan tudja megtekinteni.
• a szülő megnézheti gyermeke tanulmányi eredményét: tantárgyankénti jegyeit, 

illetve tanulmányi átlagát
• a szülő megtekintheti gyermeke órarendjét, hiányzásait.

Az iskola írásbeli tájékoztatási kötelezettségeinek egy részét is az elektronikus 
naplón keresztül teljesíti. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoztatja a 
szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos 
eseményekről legalább öt nappal az esemény előtt.

22. Térítési és tandíj befizetése, visszafizetése

A köznevelési törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított 
szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az 
esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt 
kikéri az iskolaszék, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
Étkezési térítési díjak:

Az étkezési díj befizetésének időpontjairól, a visszatérítés szabályairól, feltételeiről 
a szülők a befizetés helyszínén kifüggesztett tájékoztatóból értesülnek.
Az iskola működtetője által megállapított étkezési térítési díjat havonta előre, 
legkésőbb az adott hónap 10. napjáig kell befizetni az Önkormányzat 
pénztárosánál készpénzben.
Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül 
elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre az 
Önkormányzat illetékes munkatársánál lemondja.
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23. A mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai 
és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai

A tanuló a tanítási órán és egyéb foglalkozásokon nem folytathat olyan 
tevékenységet, amely a tanulási-tanítási  folyamatot akadályozza, az órát tartó 
tanár munkáját zavarja. 
A tanulók a saját tulajdonokban lévő eszközeiket (mobiltelefon, tablet, laptop, 
audioeszközök, stb.) a tanítási órán és egyéb foglalkozásokon csak a 
pedagógus engedélyével, illetve kifejezett felszólítására, és csak a pedagógus 
által kért feladatok elvégzésére (foto/video készítés, internetes keresés, 
számítások elvégzése, stb.) használhatják. Ezekért az eszközökért az iskola 
semmiféle felelősséggel nem tartozik.
Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a 
pedagógus kifejezett utasítására, jelenlétében és irányításával használhatják. 

Az iskolába behozott mobiltelefont a tanítási órán ki kell kapcsolni. A ki nem 
kapcsolt mobiltelefont a pedagógus elveszi, kikapcsolja, és a tanítási nap 
végén adja vissza a tanulónak.
Az elektronikus kommunikáció bármely formájában (e-mail, SMS, Facebook) 
közzétett információk nem sérthetik az alapvető személyiségi jogokat (tanulók 
és tanárok esetében egyaránt), illetve az intézmény jó hírét. 
Az iskolában tartózkodás alatt tilos mobiltelefonnal, vagy más, alkalmas 
eszközzel hangfelvételt, videofelvételt készíteni. Amennyiben – e tiltások 
ellenére – a tanuló mégis felvételt készít, tilos annak bármilyen nyilvánosságra 
hozatala. Az iskola fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen esetekből eredő 
károkért teljes kártérítést követeljen a házirendi előírást megszegő tanuló, 
illetve szüleivel szemben. 
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti, tantárgyankénti 
követelményei

2. számú melléklet: Az intézményben működő egyeztető fórumok 
nyilatkozatai
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Hatályos: A házirend a fenntartó jóváhagyási időpontjával lép hatályba és 
határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az intézmény 
előző házirendje.
Módosítás szabályozása:

A módosításra bármely tanuló, pedagógus, írásban tehet javaslatot a DÖK 
vezetőjének vagy az igazgatónak.
A nevelőtestület 30 napon belül határozatot hoz.
Nyilvánosságra hozatal módja:
A tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik: 
az iskola honlapján;
az iskola nevelői szobáiban
az intézményvezetői és a tagintézmény-vezetői irodában.
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