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Etikai Kódex 

Szent László Általános Iskola, Bicske 
Tisztelt Szülők! 

Önök a gyermeküknek választott iskola Etikai kódexét és Házirendjét tartják a kezükben. Kérjük, 

tanulmányozzák át, hogy megismerjék és megértsék nevelő - tanító törekvéseinket. Munkánkat csakis 

az Önök egyetértő nevelésével végezhetjük eredményesen. 

 

Kedves Diákunk! 

A Szent László Általános Iskolába nyertél felvételt. 

Hisszük, alkalmas vagy arra, hogy ezekben a számodra fontos években megértsd és kövesd 

útmutatásunkat, adottságaiddal gazdagítsd közösségünket. 

Folyamatosan törekedj a jóra! Ebben segít neked ez a Házirend és az Etikai kódex. 

 

 

A katolikus iskola feladata 

„Az iskola: hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes 

ember. Az iskolának kifejezett feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit azért, 

hogy mozgassa az egyén lelki működését, és segítse őt abban, hogy az erkölcsi szabadságra 

eljusson.”1 

Az iskola akkor tud felelős, szabad és erkölcsileg helyes döntésekre képes személyiségeket 

nevelni, ha a tanulókat alkalmassá teszi arra, hogy fokozatosan rányíljanak a valóságra és 

kialakítsanak maguknak egy határozott világnézetet. 

Nevelői hivatásunk gyakorlásában Isten a törvényadó, ez az elv vezet bennünket 

tevékenységünkben és emberi kapcsolatainkban úgy, hogy ez nem vezet öntörvényűséghez, az 

egyházi és társadalmi normák áthágásához.  

 

Az etikai kódex megalkotásának indokai 
 

Nkt. 31.§ (1): Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általános eltérő 

szabályok szerint működhetnek és szervezhetik tevékenységüket. 

 

Korunkban és társadalmunkban erőteljesen jelen van a jogokra hivatkozó, felelősséget nem 

ébresztő nevelés, amely az embert teszi meg minden dolgok végső mércéjének. A mindenkori hatalmi 

igényekhez igazított emberkép, a torzítottan bemutatott világ, a manipulált emberi viszonyok azonban 

rombolják a személyiséget, gátolják az önálló, felelős, erkölcsileg helyesen dönteni és cselekedni 

tudó személyiség kialakulását. 

Az ember ösztönei, hajlamai és vágyai között vannak olyanok, amelyeket rendezni vagy 

kordában kell tartani ahhoz, hogy az emberi személyiség a maga teljességében kibontakozhasson. A 

gyermekeket – a mai korba talán még jobban, mint máskor – meg kell védeni a tömegkommunikációs 

eszközök által sugallt felelősség nélküli, a fogyasztásra és pillanatnyi örömökre épülő „emberkép” 

hatásairól.  

  _______________  
1 A katolikus iskola (Róma, 1977. 14. oldal) 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulókkal szemben támasztott viselkedési, etikai elvárásaink 
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a, 

 Tanulóinktól elvárjuk, hogy életkoruknak és helyzetüknek megfelelő érdeklődést és aktivitást 

tanúsítsanak iskolai tanulmányaik során. 

 Az iskola által felkínált általános és speciális lehetőségekkel (felzárkóztatás, felkészítés, 

szakkörök, sportkörök) a lehető legszélesebb körben éljenek, azokat adottságaik és 

képességeik fejlesztésére kitartással gyakorolják. 

 Az iskolai közösség életét (kirándulás, sport, versenyek) és ünnepeit alakító munkából is 

vegyék ki részüket. 

 Társaikhoz, tanáraikhoz, a szülőkhöz és az iskolában megjelenő felnőttekhez is a minden 

embert megillető tisztelettel és segítőkészséggel forduljanak. 

 A másik embert, sem tettleg, sem szóval meg ne bántsák, veszélyben ne sodorják. 

Figyelmeztessék társukat a verekedés, a veszekedés vagy a trágár beszéd abbahagyására. 

 A tanulóktól elvárjuk, hogy számukra megteremtett biztonságos környezetet, az iskola által 

nyújtott javakat becsüljék meg.  

 A sajátjukéhoz hasonlóan ügyeljenek a közösség által használt helyiségek, eszközök épségére, 

tisztaságára, rendjére. 

 A tanulóktól elvárjuk, hogy az iskolába hozott vagy itt kapott ennivalót megbecsüljék, saját 

vagy társuk ruházatát óvják. 

 A tanuló megjelenésével fejezze ki az iskolai közösséghez tartozást és azt az értékrendet, 

amelyet az intézmény képvisel. 

 Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az intézményhez illő, időjárásnak megfelelő 

öltözékben jelenjenek meg. Tilos a kereszténységhez méltatlan ábrájú, feliratú, tartalmú ruhát 

viselni, tilos a haj és köröm festés, a testékszer, a tetoválás, smink stb.  
 Őrizze, védje saját maga és mások méltóságát, az iskola jó hírnevét! Különösen figyeljen a 

nagy nyilvánosság előtt zajló kommunikációjára (internet, közösségi oldalak), külső 

rendezvényeken tanúsított magatartására, hogy az ne sértse intézményünk jó hírét. 

 Az internetes közösségi oldalakon az iskolai élettel kapcsolatos véleménynyilvánítás 

kizárólag a keresztény erkölcsnek megfelelően történhet. 

b, Az egyház tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályok 

 Keresztény katolikus életünkhöz tartozik a vasár- és ünnepnapi szentmisén való részvétel. 

Az osztályok osztálymiséken és a meghatározott ünnepnapokhoz tartozó szentmiséken 

vesznek részt. Az ezekről való hiányzást – az egyéb iskolai hiányzásnak megfelelően – 

igazolni kell. 

 Minden tanítási napot közös elmélkedéssel, reggeli imával kezdünk. 

 Péntek reggelenként osztályfőnöki tanórába építve tagozati szintű diákmisét tartunk. 

 A tanévet közös, ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be. (Veni Sancte, Te Deum) 

 Ballagó diákjaink szentmise keretében is elköszönnek iskolájuktól. 

 Minden évben megemlékezünk iskolánk védőszentjéről. (Szent László családi nap) 

 Időszakos hitéleti programjaink az éves munkaterv alapján: 

 

Adventi időben 

- segítjük és szorgalmazzuk a rorátékon való részvételt, 

- adventi lelkigyakorlatot szervezünk, 

- gyónási lehetőséget biztosítunk, 

- közös karácsonyi ünnepséget szervezünk, 

- adakozásra buzdítjuk a tanulókat. 
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Vízkeresztkor  

- részt veszünk iskolánk „házszentelésén”. 

 

Nagyböjtben 

- nagyböjti lelkigyakorlatot szervezünk, 

- gyónási lehetőséget biztosítunk, 

- keresztútjárás tartunk, 

- adakozásra buzdítjuk a tanulókat 

 

A szülőktől elvárt viselkedési, vagy cselekvési normák 

 Az iskola a szülőktől elvárja, hogy elfogadják az iskola katolikus jellegét, ne neveljenek, ne 

tegyenek az iskola ellen, hanem erkölcsileg, szükség esetén - lehetőségeik szerint - anyagilag 

is támogassák.  

 Gyermekeiket a tőlük elvárt magatartás kialakításában, valamint gyakorlásában segítsék és 

erősítsék meg. 

 Gyermekeik fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről – az iskola által 

lehetőségként felkínált valamennyi eszközzel és lehetőséggel élve – rendszeresen 

érdeklődjenek. 

 Az iskola jelzéseire érdemben és időben válaszoljanak. 

 Maguk is járuljanak hozzá az iskola minden pedagógusával való partneri viszony és megfelelő 

dialógus kialakításához.  

 Tartsa tiszteletben az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak emberi méltóságát. 

 Otthonukban megfelelő napirend kialakításával, odafigyeléssel és a szükséges segítségadással 

támogassák gyermekeiket a kötelező és a szabadon vállalt iskolai feladataik teljesítésében. 

 Ha valamilyen problémát észlelnek, akkor azt időben jelezzék az érintett pedagógusoknak, az 

osztályfőnököknek, az igazgatónak.   

 Vegyenek részt a szülők, vagy az egész család számára szervezett iskolai programokon. 

 A szülők a gyerekek közötti konfliktusok megoldása során kellő önmérsékletet és türelmet 

tanúsítsanak egymás és a gyermekek iránt. 

 

Az iskola pedagógusaitól elvárt etikai normák 

 Szakmai munkájában megalapozott, tervszerű és igényes legyen, tanítványai érdekében 

következetes és igazságos. 

 Megjelenésében legyen kulturált, ápolt és mértéktartó, beszédmódjában és mondanivalójában 

igényes, árnyalt és pontos. 

 A nevelő a tanítványairól birtokában lévő ismereteket bizalmasan és titkosan kezelje, a 

gyermek, a szülő bizalmával ne éljen vissza!  

 Legyen kész arra, hogy a szülőkel minden, a gyermekre vonatkozó ismeretét megossza. 

Véleménynyilvánítása legyen tárgyszerű, de szükség esetén vegye figyelembe a gyermek 

érdekét.  

 Kollégáival kapcsolatos panaszait nem viheti a tanulók és a szülők elé, őket nem hangolhatja 

pedagógustársa ellen. Nem csorbíthatja kollégái emberi és szakmai hitelét. 

 Szavai és tettei legyenek összhangban, hiszen tekintélyének alapja a tetteiben mutatott példa. 
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 A nevelő a szülőktől a gyermekükért végzett pedagógusi tevékenységéért ellenszolgáltatást 

nem vár, és nem is fogadhat el. 

 Ezen kívül a MAGYARORSZÁGI KATOLIKUS EGYHÁZ KÖZOKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEIBEN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA KÉSZÜLT ETIKAI 

KÓDEX normái az iránymutatóak. 

 

A szülők és a nevelők kapcsolatára kölcsönösen jellemző, hogy: 

 elfogadják egymás feladatköreit, annak tartalmi jellemzőit és tisztában vannak a magukéval, 

 nyíltak, azaz egyenesek és őszinték egymáshoz, s ezzel nem élnek vissza, 

 értékelik, becsülik egymást az esetleges konfliktusok ellenére is, 

 feladataik különbözősége ellenére kapcsolatukra a kölcsönös függőség jellemző, 

 igényeik kielégítése nem történik a másik rovására. 

A szülők és nevelők a fentiekben megfogalmazott nevelési célkitűzéseket és erkölcsi elvárásokat 

közös akaratnyilvánításukkal mércének tekintik, magatartásukat és cselekedeteiket számonkérhető 

módon igazítják ezen elvárásokhoz. → A szülők, SZÜLŐI EGYÜTTMŰKÖDÉSI NYILATKOZAT 

formájában ezt írásban megerősítik. 

 

 

Bicske, 2017. szeptember 1. 

 

 

 

                                                 ……………………………………….. 

                                                                             intézményvezető 
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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

Információk iskolánkról 

1.§ (1) A bicskei Szent László Általános Iskolát a Székesfehérvári Egyházmegyei Hatóság 

alapította az 1996 júniusában kelt Alapító Okirattal. 

(2) Iskolánk fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegye, az iskolai ingatlan tulajdonosa a bicskei 

Római Katolikus Egyházközség Iskolánk működési területe Bicske város és vonzáskörzete. 

(3) Fenntartói döntés alapján 2007. szeptember 1-től, a tatabányai Szent Margit Általános Iskola 

és az addig külön, Bicskén működő Szent László Általános Iskola közös igazgatású köznevelési 

intézményként összevonásra került. Az intézmény székhelye a Szent Margit Általános Iskola volt, 

Tatabánya, Botond tér 1. sz., intézményegysége a Szent Margit Általános Iskola Szent László 

Tagiskolája lett, mely a Bicske, Prohászka Ottokár út 3. sz. alatti telephelyen működött. 

(4) Fenntartói döntés alapján 2017. szeptember 1-től, a tatabányai Szent Margit Általános 

Iskolával megszűnt a közös igazgatás, és a Szent László Általános Iskola ismét külön, önálló 

köznevelési intézményként működik tovább.  

OM azonosítója: 203244 

Címe: Bicske, Hősök tere 5. sz.  

(5) Az iskola a Magyar Katolikus Egyházon belül működő jogi személy, képviselője az igazgató. 

Az iskolai nevelő-oktató tevékenység katolikus jellegét az iskola püspöki biztosa felügyeli. Az 

igazgatót és a püspöki biztost a Székesfehérvári Megyéspüspök bízza meg. 

 

Intézményünk pedagógiai célkitűzései 

2.§ (1) Iskolánk működésének alapja a törvényes lehetőségen és a fenntartói szándékokon túl az, 

hogy a szülők, szabadon meghozott döntésükként iskolánkat, iskolánk Pedagógiai Programját 

választják gyermekük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésük, érzelmi és akarati tulajdonságaik 

fejlesztésének alapjául, ill. keretéül.  

(2) A fentiek értelmében, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3.§ (2) pontja 

alapján az iskola és annak valamennyi dolgozója felelős a tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi 

fejlődéséért, érzelmi és akarati tulajdonságaik fejlesztéséért, mely felelősséget a szülők a szabad 

iskolaválasztási jogukkal élve, bizalommal osztottak meg iskolánkkal. 

(3) A szülők a tanulói jogviszony létrehozásával elfogadják iskolánk pedagógiai és nevelési 

céljait, és együttműködnek ezen célkitűzések eredményes megvalósításáért az intézménnyel. 

(4) Iskolánk katolikus jellegéből fakadó sajátos nevelési céljait, az erkölcsi nevelésből fakadó 

feladatokat és követelményeket az intézményi „ETIKAI KÓDEX” tartalmazza. 

 

A házirend célja és hatálya 

3.§ (1) A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 25.§ (4) pontja, valamint a nevelési-

oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. § (1) és (2) pontja 

alapján az iskolai Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  
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(2) A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai 

nevelés és oktatás zavartalan megvalósulását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének 

megszervezését. 

(3) A Házirend vonatkozik az intézmény valamennyi tanulójára, pedagógusaira és más 

alkalmazottaira, ill. azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes képviselőjeként 

gyakorolják jogukat, teljesítik kötelezettségüket az intézményben. A Házirendhez az iskola 

vendégeinek is alkalmazkodniuk kell. 

(4) A Házirend előírásai minden iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn 

kívül szervezett programra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program, ill. az éves munkaterv 

alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. A tanulók - iskolai 

jogviszonyukból fakadóan - kötelesek betartani a házirend előírásait azokon az eseményeken, 

amelyen iskolánk képviseletében vesznek részt. 

(5) A Házirend kihirdetésének napjától visszavonásig érvényes, a teljes tanévre, beleértve a 

szüneteket is. 

A házirend jogszabályként funkcionál. Megtartása kötelező és számon kérhető. 

 

II. 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 
 

Tanulói jogviszony keletkezése 

4.§ (1) Tanulói jogviszony jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján jön létre. A felvételről 

vagy átvételről – a leendő osztályfőnök, és a munkaközösség-vezető véleményének meghallgatása 

után - az iskola igazgatója dönt. 

(2) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek születési 

anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 

(3) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás időpontját az igazgató határozza meg 

a törvényes keretek között.  

A felvétel alapvető szempontja, hogy a szülő és gyermeke elfogadják az intézmény pedagógiai  

programját, etikai kódexét, házirendjét, keresztény katolikus szellemiségét, és nyitottak legyenek 

annak megvalósítására. 

A családot és a jelentkező gyermeket esetenként ismerkedő beszélgetésre hívjuk intézményünkbe. 

(4) Tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, de a létesítmény helyiségeinek használata, a 

szociális támogatások igénybevételének feltétele az első tanév megkezdése. 

(5) A jelentkezés elutasításáról az igazgató a szülőt (gondviselőt) írásban értesíti. 

(6) A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, illetőleg hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alóli felmentést, melyet az igazgatónál tehet meg. A magántanuló az iskolával tanuló 

jogviszonyban áll, s ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót.  

Minden esetben az iskola igazgatójának a döntéshez be kell szereznie a gyámhatóság és a 

gyermekjóléti szolgálat javaslatát.  

A magántanuló tudásáról (félévkor és év végén) a Magántanulói szabályzat alapján köteles számot 

adni.  

A magántanulónak be kell tartania az ETIKAI KÓDEX-ben és a Házirendben foglaltakat. 
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5.§ (1) Magasabb évfolyamra történő jelentkezés korábbi iskolai dokumentumok (pl. ellenőrző, 

munkafüzetek, üzenő füzet stb.) bemutatásával, valamint az „ETIKAI KÓDEX” és a Házirend 

elfogadásával történik.  

A felvételnél a hitoktatásban való részvételt, a hitéletet, a magatartást, a tanuló és családja 

életkörülményeit mérlegeljük, ezen kívül tanulmányi szempontok is érvényesíthetők.  

A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat 

elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak. A 

jelentkezési lapon kért adatokat elutasított kérelem esetén az iskola megsemmisíti , ill. nem tartja 

nyilván.  

(2) Elfogadott jelentkezés esetén az iskola Befogadó Nyilatkozattal előzetesen értesíti a jelentkező 

iskoláját az átvételi szándékról, melyet utólag hivatalos nyomtatványon is visszaigazol. A felvételi és 

átvételi eljárás része a leendő iskolai tanuló adatait tartalmazó belső beiratkozási adatlap kitöltése. 

(3) Szorgalmi időszakban csak kivételesen, indokolt esetben kerülhet sor átvételre. 

 

Az osztályba, a csoportba sorolás szabályai 

6.§ (1) A felvett tanulók osztályba, ill. különböző csoportokba sorolásáról - az iskola személyi és 

anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – az intézmény igazgatója dönt. 

(2) Döntése előtt fel kell mérni az érintett szülői és tanulói közösség igényét, be kell szerezni az 

érintett osztályfőnökök és szaktanárok véleményét. 

 

A tanulószobai felvétel eljárási szabályai 

7.§ (1) Tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló 

tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. A tanulószobai foglalkozáson való részvételt csak 

félévkor lehet megszakítani. 

(2) Amennyiben a tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt 

létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

- akiknek napközben otthoni felügyelete nem megoldott, és ezért felügyeletre szorulnak, 

- akik állami gondozottak, 

- akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

(3) Nevelői javaslatra a tanuló kötelezhető a tanulószobai foglalkozáson való részvételre. 

 

Tanulói jogviszony megszűnése 

8.§ (1) Megszűnik a tanulói jogviszonya 

 az átvétel napján annak a tanulónak, akit egy másik iskola átvett, 

 a bizonyítvány kiállításának a napján a nyolcadik évfolyamot elvégzett tanulónak, 

 utolsó tanéve szorgalmi idejének utolsó napján annak a tanulónak, aki a tizenhatodik 

életévének betöltésével nem kezdheti el iskolánkban a következő tanévet. 
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III. 

A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

 

Az iskolai működés rendje 

9.§ (1) Az iskolai működés részletes szabályait az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 

tartalmazza. Ennek alapján: 

 az iskola munkanapokon 6.30 és 17.00 óra között van nyitva, 

 iskolaotthonos és tanulószobai ellátást 16.00-ig, összevont ügyeletet 17.00-ig biztosít, 

 az iskola nevelői felügyeletet biztosít 7.00 és 17.00 között, 

 az intézményben hivatali ügyintézésre 7.30 és 15.30 között van lehetőség. 

(2) Étkezési díj befizetésére kijelölt napokon (2 nap/hónap) 7.30-tól 17 óráig van lehetőség. 

(3) Szülői értekezletek, fogadóórák legkorábban 16.30-kor kezdődhetnek. 

(4) Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a 

szülők, a tanulók, és a nevelők tudomására hozza. 

(5) Iskolánkban hagyományosan tanítás nélküli munkanap Szent Gellért napja. Az iskola az éves 

munkatervében határozza meg a többi tanítás nélküli munkanapot, amelyekről a szülőket a tanév 

elején írásban tájékoztatja. 

(6) A tanítás nélküli munkanapokon az iskola akkor biztosít étkezést és tanulói felügyeletet, ha azt 

az intézmény tanulói közül legalább 10 tanuló számára igénylik a szülők. 

(7) Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők 

tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.  

(8) Az iskola épületébe érkező szülők, illetve látogatók belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az 

iskolába érkező szülőket, illetve látogatókat a portaszolgálat nyilvántartja. 

(9) Az iskolába történő belépés ellenőrzése a gondnok feladata 6.45-17.00 között, ill. iskolai 

rendezvény, vagy terembérlés esetén az épület zárásáig. 

(10) Az ellenőrzés és a figyelés céljából az iskola a bejáratoknál elhelyezett kamerákat üzemeltet.  

Az iskola minderről jól látható helyen tájékoztatja az érintetteket.  

 

A tanítási órák és egyéb foglalkozások valamint a tanulók felügyeletének a rendje 

10.§ (1) A tanítási év rendjét a miniszter által kiadott tanév rendje alapján az iskolaéves 

munkaterve határozza meg, melyet az igazgató készít el, és a nevelőtestület fogadja el. 

(2) Az iskolai munkaterv és a részét képező iskolai órarend tartalmazza az egyes évfolyamok, ill. 

osztályok napi tanóra beosztását, a tanulószobás csoportok munkarendjét, a tanítás nélküli 

munkanapok időpontját, a hagyományápoláshoz és egyéb iskolai feladathoz kapcsolódó iskolai, ill. 

tanulói tevékenységet. 

(3) Az iskolai munkaterv tartalmazza a választható nem tanórai foglalkozások listáját, ezek 

időpontját, valamint a jelentkezési határidőket. Az iskola a szülőket, ill. a tanulókat írásban 

tájékoztatja a választható nem tanórai foglalkozásokról és az igények, valamint az iskolai lehetőségek 

alapján szervezi meg azokat. 

(4) Az iskolában a tanítási órák (foglalkozások) és az óraközi szünetek rendje a következő: 
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1. óra: 8.00 – 8.45 

2. óra: 9.00 – 9.45 

3. óra: 9.55 – 10.40 

4. óra: 10.50 – 11.35 

5. óra: 11.55 – 12.40 

6. óra: 13.00 – 13.45 

7. óra: 13.50 – 14.35 

8. óra: 14.45 – 15.30 

    

„Iskolaotthonos”, tanulószobás foglalkozás vége: 16.00 óra 

Az igazgató, indokolt esetben ettől eltérő munkarendet is elrendelhet. 

(5) A tanulóknak legkésőbb 7.40-ig kell megérkezniük az iskolába. A korábban érkező tanulók 

felügyeletét 7.00-tól nevelő látja el, a kijelölt ügyeleti termekben.  

(6) A tanítási nap 7.50-kor imádkozással kezdődik és az utolsó tanóra végén imádkozással zárul. 

(7) Az iskolában tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti 

kötelező tanítási órák, és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást 

tartó pedagógus felügyel. Az óraközi szünetekben, valamint közvetlenül a tanítási idő előtt és után a 

tanulók felügyeletét az ügyeleti rend szerint beosztott ügyeletes pedagógusok és tanulók látják el. 

(8) A tanulóknak az óraközi szünetekben – kivéve az tízórai szünetet – az udvaron kell 

tartózkodniuk, ez alól kivételt csak az ügyeletes nevelő adhat. A tízórai szünet az 1. óraközi szünet, 

amikor a tanulók a tantermekben étkeznek. Az iskolai büfében megvásárolt ételt is a tanteremben 

kell elfogyasztani. 

(9) A tanulók ebédeltetése, valamint a tanulócsoportok egyéb étkeztetése csak tanári felügyelettel, 

a kifüggesztett étkezési időbeosztás és sorrend alapján történik. Az étkezés a 4. tanóra után kezdődik.  

(10) Uzsonna időben az iskolai büfét alsó tagozatosoknak 14.45 órától, felső tagozatosoknak 15.45 

órától lehet igénybe venni. 

(11) A tanuló tanítási idő alatt csak osztályfőnöke, annak távollétében az igazgató engedélyével 

hagyhatja el az iskolát.  

A tanítási idő végén - utolsó tanítási óra, tanulószoba - a tanulók, ha nincs egyéb teendőjük, fél órán 

belül távoznak az osztálytermekből, az iskolából. Az egyéb rendszeres, pl. sport, felzárkóztató, 

tehetséggondozó foglalkozások, iskolai szakkör, énekkar és rendszertelen iskolai, pl. ünnepélyek 

próbái, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek, stb., rendezvények befejeztével a diákok elhagyják 

az intézmény területét. 

Akik csak későbbi busszal tudnak hazamenni, vagy hosszasabban kell várakozniuk egy-egy 

különórára, azok vagy a tanulószobán töltik az idejüket vagy a tanulószobát vezető tanár, illetve az 

osztályfőnök engedélyével a könyvtárban olvashatnak. 

Az iskolaotthonos tanítás után az alsós tanítók osztálytermeikben fogadják a szülőket, majd az itt 

maradókat 16.10 perckor a kijelölt ügyeletes terembe kísérik. 

(12) A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola a tanórák után tartja. Ettől eltérni csak 

indokolt esetben, - pl. ünnepély, verseny, egyéni fejlesztés, stb. – lehet, az igazgató engedélyével. 

(13) A tanórán kívüli foglalkozásokra (pl. szakkörökre) történő tanulói jelentkezés – a 

felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni fejlesztő foglalkozások kivételével – önkéntes. 
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A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, a jelentkezés 

egy félévre szól, melyet a következő félévben lehet meghosszabbítani, folytatni. 

(14) A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat a 

Nevelési Tanácsadó, valamint a Szakértői Bizottság javaslata alapján az igazgató jelöli ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól 

felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

(15) Délutáni foglalkozáson résztvevő felsős tanuló a tanulószobás csoport vezetőjének 

felügyelete alá tartozik és a foglalkozás megkezdéséig a csoporttal kell együtt lennie. 

(16) Szülő, vagy más személy a tanórát önhatalmúlag nem zavarhatja meg. A tanórára bárki csak 

az igazgató engedélyével és az ő vagy az iskola megbízott dolgozója kíséretében kopogtatás után 

léphet be. 

 A tanulószoba rendje 

A tanulószoba rendjét minden tanulónak meg kell ismernie és a közösség valamint a tanulói 

kötelességek és jogok érvényesítése érdekében be kell tartania. 

Ezek a következők: 

 A tanítási óra, ill. étkezés után jelentkezni kell a tanulószobát tartó nevelőnél! 

  tanulási időről csak rendkívül indokolt esetben, szülői írásbeli kérésre lehet elmenni. 

 A tanulószobáról a nevelő tudta nélkül nem szabad eltávozni. 

 A tanulószobáról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell (kikérő stb.). 

 A tanulási időt, amely 16.00 óráig tart, nem lehet zavarni. 

 sorozatos fegyelmezetlenség kizáró ok a tanulószobáról! 

 Balesetveszélyes eszközöket nem szabad bevinni a tanterembe. 

 A foglalkozás befejezésekor rendet kell hagyni a termekben. 

 Legfontosabb feladat a tanulás. Erre minden lehetőséget ki kell használni, s az idővel okosan 

kell gazdálkodni! 

 A mobiltelefon használatának rendje a tanulószobára is érvényes. 

 

Iskolai foglalkozások, rendezvények és ünnepélyek rendje 

11.§ (1) A tanulóknak részt kell venniük az órarendbe illesztett, illetve órarendi kereten kívüli, 

kötelező osztály - ill. iskolai programokon. 

Az iskolai tanórákon, foglalkozásokon tisztán, ápoltan, rendezett öltözékben és gondozott külsővel, 

a Szent László-címerrel ellátott köpenyben, a nevelő által előírt felszereléssel, pontosan kell 

megjelenniük.  

(2) A tájékoztató füzetet és az üzenő füzetet minden tanórai foglalkozásra hozniuk kell, a 

bejegyzéseket szüleikkel, osztályfőnökükkel rendszeresen alá kell íratniuk. 

(3) A felső tagozatos tanulók a torna-, rajz- és technika felszerelés az osztályteremben elhelyezett 

szekrényben, vagy fogason tárolhatják. A tornafelszerelést az alsó- és felső tagozaton egyaránt a 

hétvégén – mosás céljából – haza kell vinni! 

(4) Az alsó tagozatos tanulóknak – a személyi higiénia és a tanterem megóvása érdekében - 

váltócipő használata kötelező.  
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(5) A tanulóknak iskolai ünnepélyek vagy egyéb rendezvények alkalmából – igazgatói utasítás 

szerint – ünneplő öltözetben kell lenniük. A lányok öltözete fehér, galléros blúz és sötét szoknya, a 

fiúké fehér ing, sötét nadrág vagy öltöny, valamint a ruhához illő lábbeli. Az ünnepi öltözetet az 

iskolai nyakkendő egészíti ki. 

(6) A tanulók a nevelőket, az iskola összes dolgozóját és az érkező vendégeket katolikus keresztény 

köszöntéssel - „Dicsértessék a Jézus Krisztus!”; „Mindörökké ámen!” - köszöntik. A tanulók a 

tanterembe érkező vagy onnan távozó tanárt és felnőtt vendéget felállással tisztelik meg.  

(7) Nem tanórai iskolai rendezvények esetén a tanulóknak legalább tíz perccel a kezdés előtt a 

rendezvény helyszínére kell érkezniük. 

(8) A szervezett iskolai programokon (szentmise, osztálykirándulás, színház- és mozi-látogatás, 

sportverseny, erdei iskola, stb…) a házirend előírásai érvényesek. 

 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 

12.§ (1) A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat 

csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt az osztályfőnökkel vagy valamely nevelővel előre 

megbeszélik, és erre engedélyt kapnak. 

(2) Nagy értékű tárgyat (eszközt, ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a 

tanulók csak indokolt esetben, szülői és nevelői engedéllyel hozhatnak az iskolába. Az iskola csak 

akkor vállal felelősséget e tárgyak, ill. a készpénz megőrzéséért, ha ezeket a tanuló az iskolatitkárnál 

vagy az osztályfőnöknél megőrzésre leadja. 

(3) Mobiltelefon csak saját felelősségre hozható be az iskolába. Amennyiben mobiltelefont hoz 

valamely tanuló az iskolába, akkor azt az iskolában töltött ideje alatt köteles kikapcsolt állapotban 

zárt, nem látható helyen tárolni. 

(4) A fenti előírások megsértésével hozott, ill. használt eszközöket a tanulók kötelesek az intézkedő 

nevelő kérésére átadni, a nevelők ezeket a titkárságon vagy az igazgatói irodában leadják, és a tanulók 

csak a tanítási nap végén kaphatják vissza. Amennyiben ez az eset megismétlődik a szülőt erről 

értesíteni kell, és csak a szülő részére adható át az elvett eszköz, vagy készpénz. 

(5) A tanulók saját audiovizuális eszközöket, illetve egyéb hang- és képrögzítésre alkalmas 

készülékeket, az iskola épületében csak írásos igazgatói engedéllyel használhatnak. Az engedély 

nélkül használt készülékeket a pedagógusok elveszik, az igazgatói irodában leadják, és csak a 

szülőnek adható vissza. 

(5) A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az engedélyt az 

iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt az iskolai kijelölt részén kell tartani. Az udvaron 

kerékpározni, gördeszkázni, görkorcsolyázni nem szabad. 

(6) Az intézménybe tanuló nem hozhat be cigarettát, szeszes italt, gyúlékony anyagot, kábítószert 

és más egészségre ártalmas szert, veszélyes eszközt (robbanószer, kés, stb.). E bekezdésbe foglaltak 

megsértése kiemelten súlyos fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után. 

 

A helyiséghasználat feltételei 

13.§ (1) A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével használhatják. 

Tevékenységük során be kell tartaniuk a tűzvédelmi-, a munkavédelmi-, valamint a tanulóbalesetek 

megelőzése érdekében meghozott szabályokat. 

(2) Amikor az iskola munkarendje szerint zárva van, az intézmény létesítményeit, helyiségeit a 

tanulók nem használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 
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(3) A tanév elején minden osztály átveszi tantermét, és felelősséggel tartozik annak állapotáért a 

tanév folyamán. A tanulók tevékenységük során kötelesek óvni az iskolai berendezéseket, és jelenteni 

a tudomásukra jutott károkozást. 

(4) A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. 

(5) A kártérítés mértéke: 

 gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át, 

 szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja 

meg. 

(6) A tanulóknak a tevékenységük során keletkező hulladékot a tantermi, folyosói, ill. udvari 

hulladéktárolókba kell elhelyezniük. Tevékenységük során törekedniük kell ruházatuk és 

környezetük tisztán tartására. 

(7) Az ablakon kihajolni, szemetet, tárgyakat kidobni veszélyes és tilos! 

(8) A szünetekben kerülni kell a folyosón a kiabálást és minden olyan játékot, viselkedést, amely 

veszélyezteti a tanulók testi épségét, vagy rongálást okoz.  

(9) Fentieken túl a teremben kifüggesztett „teremrend” utasításai az irányadóak. 

(10) Egyes helyiségek (pl. tornaterem, szaktantermek) bérbe adhatóak, ha a tanítást és a tanulók 

teremhasználati lehetőségeit nem sérti. 

(11) A diákönkormányzat működése céljából használhatja az iskolai könyvtárat. 

 

Az iskolai udvar és egyéb helyiségek használata 

14.§ (1) A tanulók az óraközi szünetekben, – kivéve az étkezés idejét – ha az időjárás megengedi, 

az udvaron tartózkodnak. Az udvaron is tilos a dobálás, a hulladékot a kijelölt tárolókba kell helyezni.  

Hógolyózni csak pedagógus felügyelete mellett, a balesetvédelem szabályainak betartásával lehet, 

a sportpálya és az aktuálisan kijelölt területek térfelei között. 

(2) Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a tanévenként meghatározott és 

kifüggesztett nyitvatartási rend szerint van nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai 

könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév 

elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

(3) A számítógéptermet a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. A gépeket 

bekapcsolni és használni csak az ott órát tartó tanár engedélyével lehet. A gépekkel való gyakorlás 

során csak iskolai eszközöket lehet használni. Fentieken túl a teremben kifüggesztett terem- és 

géphasználati utasítások az irányadóak. 

(4) A testnevelés órán való részvétel minden tanuló számára kötelező, az előírt tornatermi 

öltözetben. Testnevelés óra előtt a személyes holmikat a tanteremben, vagy az öltözőben bezárva 

kell biztonságba helyezni (ezen a helyen az óra alatt tanuló nem tartózkodhat!). Balesetvédelmi és 

biztonsági okokból az óra megkezdése előtt gyűrűt, láncot, karkötőt, fülbevalót, karórát a testnevelő 

tanárnak le kell adni.  

(5) A szaktantermeket a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. A terem használata 

során fokozottan kell ügyelni a baleset- és tűzvédelmi szabályok betartására. Fentieken túl a 

teremben kifüggesztett „teremrend” utasításai az irányadóak. 

(6) Az iskolai ebédlőben fogyaszthatják el a tanulók a tízórait, illetve az ebédet. Az ebédlőben csak 

étkező tanuló tartózkodhat. Az étkezés rendjét ebédügyeletes nevelő felügyeli.  
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IV. 

A TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOK GYAKORLÁSA 

Emberi méltósághoz való jog  

15.§ (1) Az iskola és az iskola minden alkalmazottja tiszteletben tartja a tanuló személyiségét, 

emberi méltóságát és személyiségi jogait, védi a fizikai és lelki erőszakkal szemben. 

(2) Amennyiben a tanuló társa vagy társai személyiségi jogait, emberi méltóságát sérti, fizikai vagy 

lelki erőszakot alkalmaz társaival szemben, – a kötelességszegés pontos körülményeinek feltárása 

után – az iskola, fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi eljárást kezdeményez vele szemben. 

(3) A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 

büntetésnek vagy bánásmódnak. Az intézmény dolgozói tartózkodnak a tanulókkal szemben a durva 

szavaktól, gúnyos megjegyzésektől, a megalázó hangnemtől.  

(4) Az iskola a tanulónak csak azon adatait tartja nyilván, amelyeket a hatályos jogszabályok 

lehetővé tesznek; az így kapott adatokat kizárólag jogszabályban megengedett módon adja tovább. 

Egyéb adatok az érintettek hozzájárulásával kérhetők. 

 

Biztonsághoz, egészséges környezethez való jog  

16.§ (1) A tanuló joga, hogy biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai 

tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség 

biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.  

(2) A tanév kezdetekor az osztályfőnök ismerteti a tanulók által követendő magatartási 

szabályokat, és az intézmény területén lévő általános veszélyforrásokat.  

(3) A szaktanárok (különösen: testnevelés, vizuális kultúra, informatika, kémia, fizika) 

balesetvédelmi oktatás keretében ismertetik a tantermek és a taneszközök igénybevételére, 

használatára vonatkozó követelményeket. Iskolán kívüli rendezvények előtt a felügyeletet ellátó 

nevelő feladata felhívni a figyelmet a lehetséges baleseti veszélyforrásokra. 

(4) A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

(5) Az iskola segíti az egészségügyi szűrővizsgálat lebonyolítását, állapotfelmérését, fogászati- és 

hallásvizsgálat. A vizsgálat és az esetleges védőoltások időpontjáról előzetesen tájékoztatja a 

tanulókat, a tájékoztató füzetben a szülőt. 

Neveléshez, oktatáshoz való jog 

17.§ (1) A tanulói jogokat a Nkt. 46.§-a foglalja össze. 

 

 

   

Tanulói vagyoni jog, a tanuló által előállított termékek 

18.§ (1) Az intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény 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. Az 

iskola a tanuló által előállított terméket kérelemre a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony 

megszűnésekor visszaadja.  
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Az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által biztosított anyagokból készített termékek vagyoni 

joga a tanulót illeti. 

A tanulók közösségei 

19.§ (1) Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztály-közösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Feladatait felső 

tagozaton, az osztályfőnök - helyettes segíti. 

(2) Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg: osztálytitkár, két fő képviselő (küldött) az 

iskolai diákönkormányzatba (felső tagozat). 

(3) Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport stb. 

(4) A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat vagy a szülői 

munkaközösség. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – a lehetőségek 

figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a 

nevelőtestület dönt. 

 

Az iskolai diákönkormányzat 

20.§ (1) A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

(2) Az iskolai diákönkormányzat tagjai a felsős osztályokban megválasztott képviselők. 

(3) A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

(4) Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi és véleményezési jog gyakorlása előtt 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének 

véleményét. 

A tanulók és a szülők tájékoztatása 

21.§ (1) A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

az iskola igazgatója: 

 a reggeli imák, áhítatok alkalmával, 

 diák-önkormányzatigyűlésen félévente legalább egy-egy alkalommal, 

 az iskolai faliújságon keresztül folyamatosan, 

 a Szülői levelek útján havonta, 

 az e-naplón alkalmanként,  

 az iskola honlapján folyamatosan tájékoztatja, az osztályfőnökök: 

 a tájékoztató füzeten és az üzenő füzeten keresztül, 

 e-naplón keresztül, 

 az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

(2) A tanulót fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban, ill. a tájékoztató 

füzeten keresztül írásban tájékoztatják.  

(3) A szülőket az iskola igazgatója iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális 

feladatokról: 

 a Szülői munkaközösség értekezletén minden félév elején, 
 a szülői faliújságon keresztül folyamatosan, 
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 a Szülői levelek útján havonta, 

 e-naplón keresztül,  

 az iskola honlapján folyamatosan, 

 az osztályok szülői értekezletein alkalmanként tájékoztatja. 

(4) A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 

 a családlátogatásokon, 

 a szülői értekezleteken, 

 a nevelők fogadó óráin, 

 a nyílt tanítási napokon szóban, illetve írásban a tájékoztató füzetben,  

 e-naplón keresztül,  

 az 1-2. évfolyamon a negyedéves szöveges értékelő lapokon. 

(5) A kötelezően előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt tájékoztatjuk. A taneszközök 

beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége,  

 

A tanulók és a szülők véleménynyilvánítása 

22.§ (1) A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

jogaiknak érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz fordulhatnak. 

(2) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel, a 

nevelőtestülettel. 

(3) A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez fordulhatnak. 

(4) A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy a 

Szülői munkaközösséggel. 

 

A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 

23.§ (1) A nehéz anyagi körülmények között élő tanulók anyagi és természetbeni támogatásban 

részesülhetnek. 

(2) A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről a gyermekvédelmi felelős és az 

osztályfőnök véleményének kikérése után az iskola igazgatója dönt. 

(3) A szociális támogatás formái: 

 magasabb jogszabályok alapján meghatározott ingyenes tankönyvellátás, 

 a megvásárlásra kerülő tankönyvekhez nyújtható tankönyvtámogatás, 

 étkezési támogatás, 

 versenyek nevezési díjának átvállalása, 

 kiránduláshoz, táborozáshoz nyújtható anyagi segítség. 

(4) A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt élvez az a 

tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő 

egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akinek magatartási és tanulmányi 

munkája megfelelő, illetve aki állami gondozott. 
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(5) A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók közötti 

szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális 

elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell 

figyelembe venni. 

 

Térítési díj befizetése, visszafizetése 

24.§ (1) Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj ellenében folyó oktatási 

tevékenységeket tanévenként az iskola munkatervében kell meghatározni. 

(2) Az intézményben térítés ellenében folytatott tevékenységek az alábbiak: 

 az étkeztetési tevékenység 

(3) A térítési díjakat a havonta kijelölt befizetési napokon kell személyesen az iskolai pénztárosnál 

befizetni. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni. 

(4) Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra 

elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges a szülő részére visszajuttatja, feltéve, hogy az étkezést a szülő 1 

nappal előre az iskolai pénztárosnál lemondja. 

 

A tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei, az iskolai tankönyvellátás rendje 
    25. §  Intézményünk „Tankönyvellátási rendjét” az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 

 a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, 

 a 23/2004. (VIII. 27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről, 

 17/2014. (III. 12) EMMI rendelet 

A tankönyvellátás célja és feladata 

Iskolánkban a nevelő - oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközt vagy 

digitális kiadványt (tankönyv, munkafüzet, térkép, program stb.) használnak a tananyag 

feldolgozásához, melyet az iskolai tankönyvellátásról szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint tankönyvvé nyilvánítottak és szerepel a tankönyvek hivatalos jegyzékén. 

A tankönyveken túl bizonyos tantárgyaknál (technika, vizuális kultúra, testnevelés) egyéb 

taneszközökre, eszközökre vagy felszerelésre is szükség van. 

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az 

egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai 

tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a 

tanulókhoz történő eljuttatása.  

 

 

(1)  Az iskolai tankönyvrendelés határideje április utolsó munkanapja, a módosítás határideje 

június 31. 

(2)  A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás tanulók közötti 

szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális 

elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell 

figyelembe venni. 

(3) Az intézmény a következő módon tesz eleget az ingyenes tankönyvi ellátás 

kötelezettségének: 

     Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket 

kapják meg használatra.  
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Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják. Az 

ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra 

kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes 

tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan, a tanév végén június 

15-ig minden kölcsönzésben lévő dokumentumot vissza kell juttatni az iskolai könyvtárba. Az iskola 

részére tankönyvtámogatás céljára juttatott összegnek legalább a huszonöt százalékát tartós tankönyv, 

illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelező olvasmányok vásárlására kell fordítani. A 

megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár állományába kerül. 

(4) A kölcsönzés rendje: 

A tanulók a tanév során használt tankönyveket és segédkönyveket (atlasz, feladatgyűjtemény) 

szeptemberben a könyvtárból kölcsönzik. Aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák 

és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan. 

Ennek szövege:  

 

NYILATKOZAT 

  
Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról: 

 Az iskolai könyvtárból a 201_/1_as tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből 

beszerzett könyveket, melyet átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt 

aláírásommal igazoltam.  

 201_.  június 15.-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós 

tankönyveket 

 A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik 

vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más 

forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell téríteni. 

 

Sorszám  

 

Aláírás 

 

osztály 

   
 

 

(5) A diákok tanév befejezése előtt, legkésőbb június 15-ig kötelesek a tanév elején, illetve tanév 

közben felvett tankönyveket a könyvtárban leadni. 

(6) A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, 

megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni. 

Az okozott kár mértékét az igazgató – a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve – határozatban 

állapítja meg.  

 Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó 

értékcsökkenést. 

 

 

Az iskolai tankönyvellátás és - rendelés folyamata: 

 

(7) Az iskolának legkésőbb minden év május 31-ig – a helyben szokásos módon – közzé kell 

tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az 

iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. 

- Az iskola igazgatója minden év június 10-éig felméri, hány tanulónak kell vagy lehet biztosítani a 

tankönyvellátást az iskolai könyvtárból/könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés útján, hányan 

kívánnak használt tankönyvet igénybe venni vagy új tankönyvet vásárolni.  

- A fenti felmérés során tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy várhatóan mely tanulók lesznek 

jogosultak ingyenes tankönyvellátásra. A felméréssel egyidejűleg tájékoztatást adunk arról, hogy az 

iskola, az iskola fenntartója, illetve más támogató kíván-e biztosítani bármely további tankönyv-

támogatási kedvezményt. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás 

napján végezzük el.  
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- Az iskola igazgatója a felmérés alapján megállapítja, hány tanuló  

a) esetében kell biztosítani a nemzeti köznevelési törvény 46. § (5) bekezdésben meghatározott 

ingyenes tankönyveket, 

b) esetében kell biztosítani a nemzeti tankönyvellátásról szóló törvény 4. § (2) bekezdése szerinti 

normatív kedvezményt, 

c) igényel és milyen típusú tankönyvtámogatást az a)–b) pontokban foglaltakon túl.  

Az a)-b) pont szerinti igényeket igénylőlapon lehet benyújtani. Az igénylőlap benyújtásával 

egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratokat vagy az 

igénylőlapon nyilatkozni kell a normatív kedvezményre való jogosultság későbbi időpontban történő 

igazolásáról. Az iratok bemutatásának tényét az iskola igazgatója rávezeti az igénylőlapra. 

Az iskola – a helyben szokásos módon – hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli 

további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés 

elbírálásának elveit. 

- Az iskola minden év június 15-éig kezdeményezheti a tankönyvellátás támogatásának 

megállapítását a fenntartónál az állami tankönyvtámogatásra nem jogosult tanulók részére, 

egyidejűleg jelenti a fenntartó részére az ingyenes tankönyvellátás támogatásra jogosultak számát. 

- A felmérés eredményéről az iskola igazgatója minden év június 15-éig tájékoztatja 

nevelőtestületet, az iskolaszéket, a szülői szervezetet, közösséget (a továbbiakban: szülői 

szervezet), az iskolai diákönkormányzatot, a fenntartót, és kikéri a véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. 

- A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt iskolánk lehetővé teszi, hogy azt a szülők 

megismerjék. A tankönyvrendelés elkészítésénél a szülői szervezet  

a tankönyvek grammban kifejezett tömegére tekintettel 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 egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban használni 

szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét 

úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három 

kilogrammot ne haladhassa meg.  

- Az iskolai tankönyvrendeléshez kapcsolódó fenntartói egyetértő nyilatkozat beszerzésének módja: 

a felmérés eredményének összegző számszaki bemutatása, az iskolai tankönyvjegyzék 

osztályokra/csoportokra bontott felsorolása, melyen összesítve a tömeg és az ár is szerepel. 

Az iskola igazgatója a fentiekben meghatározott véleményezésre jogosultak véleménye alapján 

minden év június 17-ig meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről a helyben szokásos 

módon tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.  

 

 

Az iskolai tankönyvellátás helyi rendje  

 

(8)A tankönyvrendelés, pedagóguskézikönyv-rendelés elkészítésével egyidejűleg az iskolai 

tankönyvellátás helyi rendjében az iskola igazgatójának meg kell neveznie a tankönyvfelelőst, annak 

feladatait, az iskolai tankönyvellátás során elvégzésre kerülő munka ellenértéke elismerésének elveit. 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve és az elosztás rendje 

Az iskola a normatív kedvezményeknek megfelelő igények kielégítését követően benyújtott további 

igényeket: 

- a rendelkezésre álló tárgyévi tankönyv-támogatási keret, valamint 

- a könyvtári tankönyvkészlet figyelembevételével határozza meg. 

A tanulói tankönyvtámogatás módjáról a nevelőtestület dönt. 

A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatásokat elsősorban a könyvtárban lévő tankönyvek és tartós 

tankönyvek kölcsönzésével kell biztosítani. A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár 

közreműködésével történik.  
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A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden év május 31-ig közzétételre kerül.  

(9) Az egyes évfolyamokon a tantárgyak tananyagának feldolgozásához szükséges kötelező 

tanulói taneszközök  kiválasztása a,  helyi tanterv előírásai valamint a szakmai 

munkaközösségek ajánlása alapján az adott tantárgyat tanító pedagógus joga és kötelessége. 

(10) A taneszközök kiválasztásánál a pedagógusok, illetve a munkaközösségek a következő 

szempontokat veszik figyelembe: 

  tanítható - tanulható, tanulásra ösztönző, esztétikus, intézményünk elveinek, céljainak és 

értékrendjének leginkább megfelelő tankönyvek; 

  a több tanéven keresztül használható eszközöket kell előnyben részesíteni (pl. tartós 

tankönyv)  

  állandóságra törekszünk új taneszközt csak az oktatás minőségét és eredményességét 

lényegesen javító esetben vezetünk be; 

  egy-egy tantárgy tanításához  

– legalább két évfolyamonként felmenő rendszerben 

ugyanazt a tankönyvcsaládot használjuk;figyelmet fordítunk arra, hogy az egy 

tanítási napfolyamán használt tankönyvek tömege együttesen ne haladja meg a 

három kilogrammot 

A pedagógus-kézikönyveket az iskola könyvtári állományából a pedagógus kikölcsönözhetik. 

 

Intézményi védő, óvó előírások, a tanulók egészségének, testi épségének megőrzését 

szolgáló szabályok 

26.§ (1) A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét; 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől 

hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: 

természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi 

–, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

 megismerje az épület Tűzriadó Tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) 

esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

(2) A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést 

(pl.: fehér talpú tornacipő, Szent László emblémával ellátott póló, tornanadrág, fekete 

zokni, melegítő) kell viselniük; 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót. Ezeket külön dobozban, kazettában kell tárolni, őrzésükről a foglalkozást tartó 

nevelő gondoskodik. 

(3) A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben iskolaorvos és iskolai 

védőnő biztosítja. 

(4) Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók egészségügyi 

állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken évente egy alkalommal: 

 fogászat, 

 belgyógyászati vizsgálat, 
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 szemészet, 

 a tanulók fizikai állapotának mérése, 

 valamint a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók vizsgálata a hetedik 

évfolyamon. 

(5) Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente két alkalommal. 

 

A tanulók feladatai 

27.§ (1) Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

(2) Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne rongáljon, ne 

szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet 

hagyjon. 

(3) Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes, 

 tantárgyi felelősök. 

(4) A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek 

feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az 

órát tartó nevelő utasításai szerint); 

 a szünetben a termet kiszellőztetik; 

 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik; 

 a szünetben felügyelik a teremben hagyott felszerelést; 

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen 

tanulókat figyelmeztetik, 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

 ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az igazgatóságot. 

(6) Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján –tantárgyi felelősök segítik a 

tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához 

szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, 

térképfelelős stb. 

(7) Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. A tanórán kívüli 

iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza. 

(8) A napközis, tanulószobás csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 két tisztaságfelelős, 

 két ebédlőfelelős. 

(9) A tisztaságfelelősök megbízatása egy hétre szól. A tisztaságfelelősök feladatai: 

 felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, 

 ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, 

 a tanulás végén letörlik a táblát. 
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(10) Az ebédlőfelelősök megbízatása egy hétre szól. A naposok feladatai: 

 segítenek a konyhai dolgozóknak az étkezések lebonyolításában, 

 megterítenek étkezés előtt, tálalnak, 

 ellenőrzik az ebédlő rendjét, tisztaságát. 

 

 

V.  

A TANULMÁNYOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ 

SZABÁLYOK 
 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások formái 

28. § (1) Az elméleti jellegű tantárgyak írásbeli beszámoltatásának formái: 

 az előzetes ismereteket és készségeket felmérő diagnosztikai 

 a tanítás folyamatába illesztett, a tanítás pillanatnyi eredményességét felmérő formatív; 

 a témakör lezárása után íratott, szummatív jellegű - egész órás - számonkérések. 

(2) A diagnosztikai és formatív dolgozatok funkciója a felmérés, a pedagógus előzetes és 

folyamatos tájékozódása az ismert vagy átadás alatt lévő ismeretek elsajátításának színvonaláról, 

egyaránt méri a tanulás és a tanítás eredményességét. 

(3) A diagnosztikai felmérések eredményét a pedagógus saját döntése alapján építheti be a tanuló 

értékelésébe,  

(4) A központilag végzett kompetenciamérések eredményét – csak ösztönző, motiváló jelleggel, 

javítási lehetőségként számítjuk be a tanulók értékelésénél. 

(5) A tanulói írásos beszámolók százalékos értékelésének alapja a feladatsor itemekre (legkisebb 

gondolati, ill. ismereti egységekre) bontott javítókulcsa. 

(6) Ha a feladatsor nem kifejezetten ismeretfelmérő típusú, akkor lehetőség szerint tartalmaznia kell 

gondolkodásra serkentő, probléma-megoldást igénylő feladatokat is. 

(7) A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy-egy osztály 

legfeljebb két szummatív jellegű (témazáró vagy év végi felmérő) dolgozatot írhat. Az ilyen 

dolgozatok tervezett idejét a naplóba egy héttel korábban be kell jegyezni, és a tanulókkal is közölni 

kell.  

(8) A tanulás pillanatnyi eredményességét felmérő (formatív) írásbeli felmérés csoportosan vagy 

egyénileg előzetes bejelentés és napi korlátozás nélkül is íratható. Az ilyen dolgozatok egyetlen, jól 

körülhatárolt és szűken meghatározott ismeretkört, vagy készséget mérhetnek a tanóra kisebb 

részében. 

(9) A diagnosztikai, valamint a szummatív mérést célzó dolgozatokat (javítókulcsaikkal együtt) az 

iskola egy évig őrzi, azok (fogadóórákon vagy előre egyeztetett időpontban megjelent) a szülők, 

illetve a tanulók kérésére az azt összeállító és megírató nevelő jelenlétében megtekinthetők. 

 

A diagnosztikai és a szummatív dolgozatokat az iskola – ill. az azt megírató pedagógus - egy évig 

őrzi, azt a szülő vagy a tanuló kérésére – legfeljebb egy nap időtartamra - kiadja, ill. az igazgató, a 

helyettese vagy a munkaközösség-vezető kérésére bemutatja, a javítókulccsal együtt. 

(10) Az írásos beszámoltatások tartalma csak a helyi tantervben megfogalmazott ismeretanyag, 

készség felmérése lehet. Lehetőséget kell adniuk a minimális követelményt elsajátító tanulók számára 
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az elégséges érdemjegy elérésére, ugyanakkor ismeretanyagában és készségfelméréseiben kellően 

differenciáló jellegűnek kell lenniük. 

 

A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

29. § (1) A tanuló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64.§ (1) bekezdése értelmében az alábbi 

tanulmányok alatti vizsgákat teheti le: különbözeti, osztályozó-, javító vagy pótló vizsga. 

(2) Az osztályozó vizsgák időpontjai január 15-20. (féléves), június 10-15. ill. augusztus 25-30. 

(éves). Vizsgára jelentkezési határidők december 1., (féléves), ill. június 1. (éves). 

(3) Az osztályozó vizsga letételének engedélyezését a tanuló az igazgatónak címzett kérvényben 

kérheti, amelyet a szülőnek is alá kell írnia. A kérvénynek tartalmaznia kell az osztályozó vizsga 

letételének indoklását (felmentés, tartós távollét, mulasztás, stb.). 

(4) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai 

programja, helyi tanterve tartalmazza. 

(5) A javítóvizsgák időpontja augusztus 25-30. A szorgalmi év végén a bizonyítvány kiadásával 

egyidejűleg erről és a helyi tanterv minimumkövetelményeiről a tanulót és a szülőt tájékoztatjuk. 

(6) Pótló vizsgát tehet az a tanuló, aki neki fel nem róható módon távol marad a vizsgáról. 

(7) A magántanuló tudásáról (félévkor és év végén) a Magántanulói szabályzat alapján köteles 

számot adni.  

 

A tanulók tantárgyválasztása 

30.§ (1) Az iskola helyi tanterve tartalmazza a kötelezően tanulandó tantárgyakat, mely 

egyetlen választási lehetőséget tartalmaz, ez pedig az idegen nyelv (angol, német). 

(2) Az igazgató minden tanév februárjában szülői értekezleten felméri az ezzel kapcsolatos 

szülői igényeket, melyet a szülők írásban adnak le. 

 

A tanuló távolmaradásának igazolása 

31. § (1) A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli 

foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség szabályainak 

értelmében a tanulóknak betegség és egyéb ok miatti hiányzásukról (orvosi, szülői, stb.) a tájékoztató 

füzetben igazolást kell hozniuk. 

A tanuló tanítási óráról való távolmaradását az osztálynaplóba az órát tartó pedagógus köteles 

bejegyezni az óra megkezdését követően. 

(3) A szülő előzetes kérése alapján a tanuló 

 az osztályfőnök engedélyével három napig terjedően, 

 az igazgató engedélyével három napot meghaladóan mulaszthat. 

 Az engedély megadásának feltétele a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, 

addigi mulasztásai. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak 

pótolnia kell az osztályfőnök által megszabott határidőig. 

(4) A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. A 

mulasztott órák heti összesítése után a hiányzások szülői és orvosi indoklását az osztályfőnök 

mérlegeli, és ennek függvényében igazolja a mulasztást.  



 25 

(5) A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a 

távolmaradásra, vagy azt hitelt érdemlően igazolja. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az 

osztályfőnök hitelt érdemlő bizonyítás hiányában – nem fogadja el. 

(6) A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt munkanapon belül – egy 

alkalommal, három napig terjedő mulasztás esetén szülői; három napon túli betegség esetén pedig az 

ellenőrzőbe beírt orvosi igazolással igazolhatja mulasztását. 

(7) Késés: 

A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 

 A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 

 Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A tanuló tanóráról való késéseinek 

összesített időtartama – 45 percenként – igazolatlan órának mindősül. A rendszeresen 

késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

 A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról, való késésre és 

hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

 A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

 Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése vagy egészségügyi ok miatti késés 

igazolható! 

(8) Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök, ill. az 

iskolavezetés feladata. A megtett intézkedéseket dátummal ellátva az osztálynapló jegyzet rovatába 

írásban rögzíteni kell. 

 Az igazolatlanul mulasztott tanulót fegyelmező intézkedésben kell részesíteni, a 

mulasztásról és az intézkedésről a szülőt a tájékoztató füzeten keresztül értesíteni kell. 

 Amennyiben a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 10 órát, az iskola erről értesíti az 

illetékes kormányhivatalt, a gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, 30 óra elérése 

esetén az általános szabálysértési hatóságot és ismételten a gyermekjóléti szolgálatot, 50 

óra elérése esetén az illetékes jegyzőt, a gyámhatóságot és ismételten a kormányhivatalt. 

(9) Az iskola területe tanítási idő alatt csak igazgatói vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el. 

(10) A tanuló az iskolaotthoni vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. A foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

(11) A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról 

kizárható. 

A tanulók tanulásra, ismeretszerzésre vonatkozó kötelességei 
32. § (1) A pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön 

a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 

(2) Minden órára magával vigye a tanuláshoz szükséges felszerelési tárgyakat, és az ellenőrzőt. 

  (3) Az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési 

követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg 

nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon stb.), a 

vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékelheti. 

(4) A tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja.  

E kötelessége kiterjed azokra a tanórán kívüli foglalkozásokra is, amelyekre előzetesen jelentkezett. 

A tanulók elismerése 

33. § (1) Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeit figyelembe 

véve: 

 tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,  

 kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 
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 eredményes kulturális tevékenységet folytat,  

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes 

munkát végez, vagy egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez, 

(2) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. 

(3) Elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet a tájékoztató füzetbe és az 

osztálynaplóba be kell jegyezni. A dicséretben és elismerésben részesített tanulók nevét közzé kell 

tenni az intézmény honlapján és ki kell hirdetni. 

Az írásos dicséretek formái: 

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

(4) Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási 

dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni, melynek szövege: „Kimagasló tanulmányi 

teljesítményéért (és példamutató magatartásáért, egyebekért) nevelőtestületi dicséretben 

részesült.”. Az intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói és általános 

nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel kell elismerni. 

(5) Végzős és arra érdemes tanulókat ballagásukkor az iskola „Szent László tanulói díjjal” 

valamint A Szent László Általános Iskoláért Díjjal jutalmazza. Mindkét elismeréshez ajándék is 

járul. Ezen kívül a legkiemelkedőbb sporteredményeket elért diákot Kaszap István – emléklappal 

jutalmazzuk. 

(6) Bolyai – emléklappal és ajándékkönyvvel jutalmazzuk a matematika tantárgyból 

kiemelkedően teljesítő tanulókat. 

34. § (1) A dicséretes tanulókat, valamint a tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év 

tanulóját, az év sportolóját, vagy az iskola jó hírét egyéb módon öregbítő tanulót könyv és 

tárgyjutalomban kell részesíteni. 

(2) A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, 

hogy a különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek egészét vagy 

egy részét az intézmény átvállalja. 

 

A tanulók fegyelmezése 

35. § (1) Azt a tanulót, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, 

igazolatlanul mulaszt vagy tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, megelőző jelleggel 

fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. Elmarasztalás, a tanuló fegyelmi felelőssége.  

Elmarasztalás jár az alábbiakért: 

- a házirend és az Etikai kódex megszegése; 

- az általános iskola tanulójához méltatlan magatartás; 

- az iskola jó hírét csorbító fegyelemsértés; 

- az iskolai és a személyes tulajdon elleni vétség; 

- a vállalt feladatok hanyag végzése; 

- igazolatlan mulasztás; 

- a tanítási óra rendjének zavarása; 

(2) Az írásos fegyelmező intézkedések fokozatai a következők lehetnek: 

  szaktanári figyelmeztetés 

  szaktanári intő 
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  osztályfőnöki figyelmeztetés 

  osztályfőnöki intés 

  osztályfőnöki rovó 

  igazgatói figyelmeztetés 

  igazgatói intés, 

  nevelőtestületi figyelmeztetés. 

Az írásbeli fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is be kell 

írni (e-napló).  

(3) A fokozatosság elve alapján az írásos intéseket szóbeli vagy írásos figyelmező intézkedésnek 

kell megelőzni, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. 

 

Fegyelmi büntetések 

36. § (1) Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesítendő.  

(2) A fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület 

megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A felelősségre vonás eljárásmódjára nézve a 

köznevelési törvény rendelkezései az irányadóak. 

(3) A köznevelési törvény alapján a következő fegyelmi büntetés szabható ki:  

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, 

- eltiltás a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

 

Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás a tanév folytatásától, illetve a kizárás az iskolából fegyelmi 

büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható.  

Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak.  

Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt 

napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kollégiumot 

kijelölni számára.  

Az áthelyezés másik iskolába fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az intézmény vezetője a 

tanuló átvételéről a másik iskola vezetőjével megállapodott 
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VI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Legitimációs záradék 

 

A házirend személyi és időbeli hatálya, nyilvánossága, módosítása 

37.§ (1) Az Nkt. 25.§ (4) bekezdésének megfelelően az iskola Házirendjét a nevelőtestület 

fogadta el a Szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével, a 

Székesfehérvári Egyházmegye, mint fenntartó egyetértésével. 

(2) A Házirend 2017. szeptember 1-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes. Egyidejűleg az 

előző, 2013. március 19-én elfogadott Házirend érvényét veszti. 

(3) A Házirend egy nyomtatott példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

(4) A Házirend egy-egy példánya az alábbi helyeken tekinthető meg: 

 az iskola fenntartójánál; 

 az iskola könyvtárában; 

 az iskola nevelői szobájában; 

 az iskola igazgatói irodájában. 

 a Házirend nyilvános, megtekinthető az iskola honlapján, onnan letölthető 

 

(5) A Házirend tanulókra és a szülőkre vonatkozó kiemelten fontos rendelkezéseit minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

(6) A Házirendről vagy annak egyes pontjairól minden tanuló, vagy szülő részletes tájékoztatást 

kérhet az iskola igazgatójától vagy az osztályfőnöktől egy előre egyeztetett időpontban. 

   (7) A Házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, 

vagy ha a szülők képviselőik útján javaslatot tesznek, s ezt a nevelőtestület elfogadja, illetve a 

nevelőtestület erre javaslatot tesz. 

Jelen házirend az intézmény fenntartójának, a Székesfehérvári Egyházmegyei Hivatal jóváhagyásával 

lép hatályba és ezzel az ezt megelőző házirend érvénytelenné válik. 

Az iskola igazgatójánál a Házirend módosítására javaslatot tehet: 

 a tantestület; 

 a diákönkormányzat; 

 a Szülői Munkaközösség; 

 az iskola fenntartója. 

 

   (8)  A házirend betartása az intézmény valamennyi tanulójának, dolgozójának, a tanulók szüleinek 

kötelező. A házirend 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 amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

A tanuló az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is köteles betartani a házirend 

előírásait. 

A tanuló az iskolán kívül is köteles az intézmény értékrendjének megfelelő magatartást tanúsítani. 

Az intézmény hírnevének csorbítása az intézményen kívüli esemény estén is fegyelmező büntetést 

von maga után. 
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A szülők, a tanulók, illetve a külső személyek figyelmét fel kell hívni a benne foglaltak betartására. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét, vagy helyettesét. 

Az intézmény iskolai házirendjének egy példányát az intézménykönyvtárában helyezzük el, ahol azt 

a szülők és a tanulók helyben olvasással, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt szabadon megtekinthetik.  

A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak átadjuk. Érdemi változás esetén 

arról a szülőket, a tanulókat tájékoztatjuk. A házirend rövidített változatát minden tanév elején az 

osztályfőnök ismerteti az első tanítási napon, továbbá kifüggeszti az osztályterem hirdetőtáblájára.  

 

A házirend ismeretének hiánya nem mentesít annak betartása alól! 

 

 

 

Bicske, 2017. március 31. 

 

 

 

                                                                                                                    ……………………... 

                                                                                            intézményvezető 

    

 

Melléklet:  

1. Ratifikációs dokumentumok 

- Nevelőtestületi határozat és ennek jegyzőkönyve, jelenléti ív 

- Az iskolai diákönkormányzat véleményezése 

- A Szülői munkaközösség véleményezése 

- A fenntartói egyetértő határozat 

2. E-napló használati rendje 

3. Magatartás, szorgalom értékelése 

4. Magántanulói szabályzat 
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1. sz. Ratifikációs záradékok 

 
Nyilatkozat 

 

A Szent László Általános Iskola Szülői Munkaközösségének képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend és Etikai kódex elkészítéséhez és elfogadásához előírt 

véleményezési jogunkat gyakoroltuk.  

Bicske, 2017. március 31. 

 

 …………………………………. 

a Szülői Munkaközösség elnöke 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

A Szent László Általános Iskola Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján 

aláírásommal tanúsítom Házirend és Etikai kódex elfogadásához előírt véleményezési jogunkat 

gyakoroltuk.  

 

Bicske, 2017. március 31. 

 

……………………………… 

a diákönkormányzat vezetője   

 

 

Jegyzőkönyv 

 

A bicskei Szent László Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület 2017. március 31-én  

100%-os arányban elfogadta. 

Aláírt jelenléti ív mellékelve. 

 

Bicske, 2017. március 31.  

 

………………………………… 

       intézményvezető 

 

 

Fenntartói jóváhagyó nyilatkozat 

 

A Székesfehérvári Egyházmegye a Szent László Általános Iskola Házirendjének és Etikai kódexének 

módosítását jóváhagyja. 

 

Székesfehérvár, 2017. március 31. 

 

       P.h. 

                                                                                                            ………………………………. 
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2. sz. E-napló használati rendje 

 
Az iskolánkban digitális napló használatos (Mozaik Kiadó elektronikus naplórendszere, melyért 

tanévenként bérleti díjat fizetünk, fantázia neve: mozaNapló).  

 Az adatokat digitális úton viszik be az iskola vezetői, tanárai és az adminisztrációért felelős 

alkalmazottak: 

 

 Iskolavezetés - Automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához. Elsősorban a 
rendszer, a napló vezetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatai vannak. 

 Tanítók, szaktanárok, osztályfőnökök - Tanórai adatok rögzítése, a napló haladási, 

hiányzási, értékelési részének vezetése, a tanulói adatokban történő változások nyomon 

követése és adminisztráltatása. 

 Szülők - A szülők kizárólag saját gyermekeik napló bejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot 
az internetes felület eléréséhez. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az 

osztályfőnöktől személyesen vehetik át az intézményben, tanévkezdéskor. 

 Rendszergazda – intézményvezető-helyettes feladatköre, szakmai kompetenciája: 
 

o Aktualizálás a tanulók, az osztályok adatainak és ezek kapcsolatainak naprakész 

adminisztrációja. A szülői és tanulói azonosítók kezelése. 

o Az elektronikus napló informatikai rendszerének teljes felügyelete. 

o A tantárgyfelosztás, az órarend bevitele, a tanulók osztályokba, csoportokba 

rendezése. 

o Kapcsolattartás a szoftverfejlesztőkkel. 

o A változások közvetítése és szükség esetén ezek képzéseken való átadása. 

o Az adminisztrációs mulasztások kiszűrése és az intézményvezetés tájékoztatása 

ezekről. 

o Az elektronikus napló iskolai hálózaton (wifi, vezetékes) való zavarmentes 

működésének biztosítása, a felmerülő problémák javítása. 

o A hálózat karbantartása. 

 

Az adatok tárolása a Mozaik Kiadó saját külön szerverén történik.  A digitális napló elektronikus 

úton tárolja a tanulók adatait, osztályzatait, a tanítási órák tananyagát, a hiányzókat, valamint a 

tanulókkal kapcsolatos intézkedéseket, a szülőknek szóló értesítéseket.  

 

Az e‐napló működtetésével kapcsolatos konkrét feladatok, határidők, felelősök 

 

FELADAT FELELŐS HATÁRIDŐ 

Év eleji feladatok 

Elsős tanulók adatainak 

rögzítése a rendszerben; 

csoportok, osztályok 

névsorának aktualizálása 

aug. 31. iskolatitkár, 

 

Javítóvizsgák eredményei 

alapján a csoportok, 

osztályok névsorának 

aktualizálása 

aug. 31. 

 

intézményvezető-helyettes 

A tantárgyfelosztás 

rögzítése a rendszerben 

aug. 31.  

intézményvezető-helyettes 
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Tanulói adatok ellenőrzése, 

aktualizálása 

szept. 15. iskolatitkár. 

osztályfőnökök,  

intézményvezető 

intézményvezető-helyettes 

Az órarend rögzítése a 

rendszerben 

szept. 15. intézményvezető-helyettes 

Végleges csoportnévsorok 

rögzítése a rendszerben 

szept. 15. iskolatitkár 

Év közbeni feladatok 

Adatváltozások rögzítése  

 

folyamatos, a bejelentést 

követő 5 munkanap 

iskolatitkár, (osztályfőnökök), 

intézményvezető-helyettes 

Tanulók osztály, 

csoportcseréinek rögzítése 

folyamatos, a cserét követő 

5 munkanap 

intézményvezető-helyettes 

Haladási napló vezetése folyamatos szaktanárok 

Értékelési napló folyamatos osztályfőnökök, 

szaktanárok 

Helyettesítések szervezése, 

adminisztrálása 

folyamatos intézményvezető-helyettes 

Hiányzási napló folyamatos osztályfőnökök, szaktanárok 

 

Heti biztonsági másolat  intézményvezető-helyettes 

Havi mentés  intézményvezető-helyettes 

Napló ellenőrzések folyamatos, havi 

rendszerességgel 

intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

A félév és az évzárás feladatai 

Javasolt magatartási, 

szorgalmi feladatok 

ellenőrzése 

osztályozó konferencia 

napja 

osztályfőnök 

intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

Javasolt érdemjegyek 

rögzítése 

osztályozó konferencia 

előtti nap 

szaktanárok 

Naplók záradékolása Tanévzáró értekezlet utáni 

nap 

osztályfőnökök 

 

Utolsó mentés Tanévzáró értekezlet utáni 

nap 16.00 óráig 

intézményvezető-helyettes 

Végleges fájlok archiválása, 

CD lemezen történő 

rögzítése 

Tanévzáró értekezlet utáni 

nap 

intézményvezető-helyettes 

Végleges fájlok archiválása, 

nyomtatott állapotban 

június utolsó munkanapja intézményvezető, 

intézményvezető-helyettes 

 

 

Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok által az adott hónapban megtartott órákról 

és helyettesítésekről készített kimutatást, amely a tagintézmény-vezető vagy helyettesének 

aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével lepecsételve az irattárba kerül. A dokumentum a havi 

túlóra-elszámolás alapját képezi, egy példányát a gazdasági irodába el kell juttatni.  

Féléves gyakorisággal kell kinyomtatni a tanulók által elért félévi, év végi eredményeket, a 

tanulók igazoltan és igazolatlanul mulasztott óráit, a tanulói záradékokat. Félévkor a tanuló előbb 

felsorolt adatait tartalmazó kivonatot ki kell nyomtatni, azt az osztályfőnöknek alá kell írnia, az iskola 

körbélyegzőjével le kell pecsételni, a kinyomtatott iratot pedig át kell adni a tanulónak vagy a 

szülőnek.  
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Éves gyakorisággal elektronikus adathordozóra kell menteni az elektronikus napló osztályozó- 

és haladási napló - részét a hiányzásokkal. Az érintett pedagógusok a kinyomtatott dokumentumot 

aláírásukkal egy aláíróíven hitelesítik. Az igazgatónak a nyitólapot és az aláíróívet alá kell írnia és az 

intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételnie.  

Eseti gyakorisággal kell kinyomtatni a tanuló által elért eredményeket, az igazolt és igazolatlan 

órák számát, a záradékokat tartalmazó iratot a tanulói jogviszony megszűnése, például iskolaváltás 

esetén, illetve ha szülő írásban kéri.  

Az iskola és a szülők mindennapi, közvetett kapcsolatát az ellenőrző könyv és az elektronikus napló 

biztosítja. Az elektronikus napló használatáról a szülők minden tanév elején írásos tájékoztatást 

kapnak az osztályfőnöktől.  

Az e-napló elérhető a felhasználók számára az iskola honlapjáról. A belépő tanulók szülei az 

informatikus által generált hozzáférést kapnak felhasználónév és jelszó segítségével. Minden diák 

szülei nyilatkozatot tesznek a tanév elején, hogy rendelkeznek-e internet-hozzáféréssel, és kérnek-e 

havonta írásbeli tájékoztatást gyermekük előmeneteléről. Az ezt igénylő szülők minden hónapról a 

következő hónap első hetének péntekéig kapnak tájékoztatást az ellenőrző könyvbe ragasztva. A 

bejegyzett iskolai értesítéseket a szülők aláírásukkal veszik tudomásul. 

 

 

 

Bicske, 2017. március 31.  
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3. sz. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE 

Magatartás és szorgalom értékelési rendszere 

 Magatartás és szorgalom havi jegyeket táblázatban, az osztályban tanító tanárok javasolnak. 

Ezeket az osztályfőnök átlagolja és a beírásokat is mérlegelve dönt 

 A szaktanár dicséretet és figyelmeztetőt is adhat, megjelölve, hogy szorgalmat vagy 

magatartást értékel-e ezzel. Ezek az adott hónap magatartás- illetve szorgalomjegyét 

befolyásolják. Ezeket a naplóban kell bejegyezni. 

 Figyelmeztetőt az ügyeletes tanár is adhat. Ez a szaktanárival egyenértékű. 

 A dicsérő és elmarasztaló bejegyzések az osztálytükörben gyűlnek egymástól függetlenül, ha 

mindkettőből fokozatot ért el (5 bejegyzés az osztálytükör füzetben) az adott hónapban, akkor 

a havi értékelésnél kioltják egymást. 

 Magatartási elmarasztaló fokozatok rendje:  

- szaktanári figyelmeztetés 

- szaktanári intő 

- osztályfőnöki figyelmeztetés 

- osztályfőnöki intés 

- osztályfőnöki rovó 

- igazgatói  figyelmeztetés 

- igazgatói  intés, 

- nevelőtestületi figyelmeztetés. 

 Magatartási dicsérő fokozatok: osztályfőnöki dicséret, osztályfőnöki dicséret, osztályfőnöki 

dicséret, igazgatói dicséret. 

 Az eddigiek mellett rendkívüli igazgatói dicséret és figyelmeztetés is adható, anélkül hogy a 

fokozatot megemelné. Ezeket az adott havi magatartás- és szorgalomjegyek megállapításánál 

kell figyelembe venni. 

 Nem mehet osztálykirándulásra, akinek elmarasztalói igazgatói fokozata van, kivéve, ha a 

nevelőtestület másképp határoz. Ezen kívül félévi vagy év végi magatartás osztályzata 2 

jeggyel csökken. 

Magatartás 
Példás (5) 

Tanítási órán az órát tartó tanár elvárásainak megfelelően viselkedik, 

 aktívan részt vesz az órai munkában, 

 közbeszólásaival nem hátráltatja az óra menetét, 

 a tanár utasításait azonnal végrehajtja, 

 társai munkáját viselkedésével nem zavarja.  

Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) az iskola szokásrendjét figyelmeztetés nélkül megtartja, különös figyelemmel: 

 a szüneti rend betartása, 

 a csendes és kulturált étkezésre, 

 a kisebb iskolatársakkal való figyelmes és gyöngéd magatartásra, 

 a rendezvényeken való fegyelmezett magatartásra, 

 az iskola és az osztály közösségi életében aktív szerepet vállal, 

 az iskola vagy az osztály szépítésében és a rend megőrzésében, 

 egyéni ötleteivel segíti osztályfőnöke és társai munkáját,  

 rendezvényeken szívesen szerepel, vagy annak lebonyolításában segédkezik, 

 az iskolán kívül is tudja, hogy a Szent László Általános Iskolát képviseli, 
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 társaival és a felnőttekkel udvariasan, figyelmesen viselkedik, segítőkész. 

Jó (4) 

Tanítási órán az órát tartó tanár elvárásainak megfelelően viselkedik: 

  részt vesz az órai munkában, 

  közbeszólásaival nem hátráltatja az óra menetét, 

  törekszik a tanári utasítások végrehajtására, 

 társai munkáját viselkedésével nem zavarja. 
Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) Az iskola szokásrendjét megtartja, különös figyelemmel: 

 a szüneti rend betartására, 

 a csendes és kulturált étkezésre, 

 a kisebb iskolatársakkal való figyelmes és gyöngéd magatartásra, 

 a rendezvényeken való fegyelmezett magatartásra, 

 az iskola és az osztály közösségi életében általában szerepet vállal: 

 az iskola vagy az osztály szépítésében és a rend megőrzésére törekszik, 

 az iskolán kívül is tudja, hogy a Szent László Általános Iskolát képviseli, 

 társaival és a felnőttekkel udvariasan, figyelmesen viselkedik, segítőkész. 

Változó (3) 

Tanítási órán az órát tartó tanár elvárásait nem mindig tartja be. 

  tanári utasításokat nem mindig vagy figyelmeztetésre hajtja végre, 

  társai munkáját viselkedésével időnként megzavarja 

  időnkénti közbeszólásaival hátráltathatja az óra menetét, 

  az órai munkát csak ötletszerűen kíséri figyelemmel. 
(A sorrend a vétségek fajsúlyát is jelenti.) 

Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) az iskola szokásrendjét többszöri figyelmeztetésre képes megtartani különös 

figyelemmel: 

 a szüneti rend betartása, 

 a csendes és kulturált étkezésre, 

 a kisebb iskolatársakkal való figyelmes és gyöngéd magatartásra, 

 a rendezvényeken való fegyelmezett magatartásra.  

 Az iskola és az osztály közösségi életében időnként szerepet vállal, 

 az iskola vagy az osztály szépítésére és a rend megőrzésére törekszik, 

 az iskolán kívül is tudja, hogy a Szent László Általános Iskolát képviseli,  

 társaival és a felnőttekkel udvariasan, figyelmesen viselkedik, segítőkész.  

Rossz (2) 

Tanítási órán az órát tartó tanár munkáját zavarja. 

  a tanári utasításokat nem hajtja végre, 

  a társai munkáját folyamatosan zavarja, 

  állandó közbeszólásaival akadályozza az óra menetét, 

  az órai munkát nem kíséri figyelemmel.  
(A sorrend a vétségek fajsúlyát is jelenti.) 

Tanítási órán kívül (szünetben, étkezéskor, iskolai rendezvényen és iskolán kívüli közös 

programokon) Az iskola szokásrendjét nem fogadja el, 

 társaival szemben durva, goromba, felnőttekkel udvariatlan, 

 a rend megtartására nem törekszik, környezetét nem óvja. 
 



 36 

A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

Egyszeri, kiugró fegyelemsértés esetén az osztályfőnök, illetve a tantestület egyedi elbírálás 

alapján büntet fokozatokat is átlépve. 

 

Szorgalom (a szorgalom érdemjegye azt fejezi ki, hogy az elért eredmény mennyire van 

összhangban a tanuló képességeivel) 

Példás (5) 

 Képességeinek megfelelően, szorgalmasan dolgozik. 

 Feladatait hiánytalanul elvégzi. 

 A tananyaghoz önként pluszfeladatot is vállal. 

 Tankönyvei, füzetei tiszták, gondozottak, rendesek. 

 A tananyag feldolgozásában és elsajátításában aktívan részt vesz. 

Jó (4) 

 Képességeihez mérten egyenletesen teljesít. 

 Feladatait rendben elvégzi. 

 Törekszik a tananyag teljes elsajátítására. 

 Az órán egyenletesen dolgozik. 

Változó (3) 

 Nem egyenletesen teljesít. 

 Hiányosan készül a tanítási órákra. 

 Nem képességeinek megfelelően tanul. 

 Házi feladatait gyakran nem készíti el. 

 Iskolai felszerelése gyakran hiányos, rendetlen. 

Hanyag (2) 

 Nem készül a tanítási órákra. 

 Írásbeli feladatait nem készíti el. 

 Felszerelése hiányos. 

 Egy vagy két tárgyból félévkor elégtelen osztályzatot kapott. 
 

A  szorgalom  elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt 

szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 

 

 

 

Bicske, 2017. március 31.  
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4. sz. Magántanulói szabályzat 

 
A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Magántanulói szabályzata 

 
1. Jogszabályi háttér 

 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló többször módosított 20/2012. (VIII.31.) →  (22/2015. (IV. 21.)  EMMI rendelet (a 

továbbiakban: R.) 

 
2. Magántanulói státus 

 

 
Az Nkt. 45. § (5-6) bekezdése és a 22/2015. (IV. 21.) EMMI  rendelet 75.§ (1) bekezdése  szerint 

a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 

folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként 

teljesíthető.”  

 Magántanulói státus akkor létesül, ha a tanuló az iskolával magántanulói jogviszonyt létesít, 
de kivételes esetekben a magántanulói jogviszony létesítését az iskola is kezdeményezheti.  

 Ha a tanuló - a szülő kérelme alapján - a tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget 

tenni, az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az iskola igazgatója 

megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámhatóság és a gyermekjóléti 

szolgálat az igazgató megkeresésétől számított tizenöt napon belül köteles megküldeni a 

véleményét. 

 Az iskola igazgatója a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése 

után dönt arról, hogy a tanuló a tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget.  

 Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az iskola igazgatójának a 

döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét. 

Az R.75. § (1) és (1a) bekezdései alapján „ha a tanuló – szülőkérelme alapján– a 

tankötelezettségének magántanulóként kíván eleget tenni, az erre irányuló kérelem 

benyújtását számított öt napon belül az iskola igazgatója megkeresi a gyermek lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti 

szolgálatot. A gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat az igazgató megkeresésétől számított 

tizenöt napon belül köteles megküldeni a véleményét.” „Gyermekvédelmi gondoskodásban 

nevelkedő tanuló esetén az iskola igazgatója a tanuló nevelésbe vétele ügyében eljárni 

illetékes gyámhatóság véleményének beszerzése iránt intézkedik. Ha a tankötelezettség 

magántanulóként való teljesítésének engedélyezését nem a gyermekvédelmi gyám kérte, az 

iskola igazgatója a kérelem benyújtásától számított öt napon belül kikéri a tanuló 

gyermekvédelmi gyámjának véleményét. A gyermekvédelmi gyám véleményét tizenöt napon 

belül köteles megküldeni.” 

 Szülői kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet előterjeszteni, s az igazgató 
határozatban dönt arról – a szükséges vélemények beszerzését követően –, hogy a tanuló 

milyen módon teljesítse az adott tanév vonatkozásában a tankötelezettségét.  

 A magántanulóvá válás további esetei: 

a, a sajátos nevelési igényű tanuló,  
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    vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanuló, ha   szakértői bizottság, 

illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján teljesíti tankötelezettségét 

magántanulóként. 

         b) ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 

           gyógykezelésben, szintén folytathatja tanulmányait magántanulóként. 

 

 

3.  Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól 

 

 

Az Nkt. 55. §(2) bekezdése alapján „a magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati 

képzés kivételével –az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. 
A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a sajátos nevelési igényű 

tanulótesti, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan 

fogyatékosságára, vagy a pszichés fejlődés zavarai miatta nevelési, tanulási folyamatban való tartós 

és súlyos akadályozottságára tekintettel kérik a mentesítést, az illetékes szakértői bizottság; ha 

tanulási nehézségre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó szakértői véleményét is be kell csatolni.  

 

4. A magántanuló felkészítése és értékelése 

 

 Az R.75. § (2) bekezdése alapján „ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme 
alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg 

készül fel. 

     A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni.  
     Az iskola     igazgatója köteles tájékoztatni a tanulót, valamint a szülőt a magántanuló jogairól 

és kötelességeiről. [...]” Ezt a magántanulói szabályzat megküldésével kell megtenni.  

 Az Nkt. 55. §(3) bekezdése alapján „az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon 
való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által 

meghatározott módon ad számot tudásáról” az alábbiak szerint:  

a) 

A magántanulók felkészülését mérő értékelés: 

Ezekre két/három  alkalommal kerül sor: január, június és  augusztus középső  felében.  

A számonkérés formája szóban és/vagy írásban történik.  

A számonkérés a háromfős vizsgabizottság előtt zajlik. 

A vizsgák időpontjáról az igazgató írásban értesíti a magántanulót, illetve  a szülőt legalább a 

számonkérés időpontja előtt 7 nappal.  

b) 

A tanuló köteles megjelenni az értékeléseken, illetve távolmaradását orvosi igazolással  

kell igazolnia egy héten belül. Ha a tanév végi értékelésről a tanuló távol marad, és igazolást 3 

munkanapon belül nem nyújt be a tanuló vagy a szülő, úgy a tanuló teljesítménye a tanítási év végén 

nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

c) 

A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt minden  

esetben a tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. 

d) A tanuló döntése alapján független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeit 

ekkor a vizsgabizottság tanárai állapítják meg.  

 Az R.75. §(3) bekezdése szerint „ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői 

bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait 

magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról – elkészítéséről, érdemjegyeinek 

és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról – a szakértői 
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véleményen foglaltak szerint – az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll.  

 Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról 

a) 

a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló  

esetén a szakvéleményt kiállító a nevelési tanácsadást ellátó intézménynek, 

b) 

sajátos nevelési igényű tanuló esetén a [...]megyei utazó szakember hálózat keretében kell 

gondoskodni. 

 Az R.75. § (4) bekezdése alapján „az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről,  
érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján 

otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt    magántanulókén 

folytatja tanulmányait.”  

 

 Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „a magántanuló az igazgató előzetes engedélyével vehet 
részt a tanórai és egyéb foglalkozásokon” abban az esetben, ha betartja az iskola 

Házirendjében foglaltakat.  

 

 A magántanuló jogosult igénybe venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait. 

 

5. Melléklet 

 

 Kérelem - minta magántanulói jogviszony létesítéséhez. 

 Határozat – minta  magántanulói jogviszony létesítéséhez. 
 

 

 

 

 

Bicske, 2017. március 31.  

 


