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1 Bevezetés  

Iskolánk tanulóinak, pedagógusainak és más közalkalmazottjainak munkáját, iskolához való 

viszonyát az intézmény hagyományai és az iskolával szemben támasztott követelmények határozzák 

meg. Ezek a hagyományok és elvárások alakítják az intézmény értékrendjét, melyet Pedagógiai 

Programunk tartalmaz.   

A Házirend ezen értékrend szerint, a Köznevelési törvény felhatalmazása és a nevelési-oktatási 

intézmények működését szabályozó rendeletek előírásainak alapján alkotott, az iskola diákjainak és 

pedagógusainak belső iskolai életét szabályozó „alkotmány”.   

A Házirend ugyan nem jogszabály, de – mint önálló intézményi belső normatív szabály – 

jogszabályként funkcionál, mert…   

• … jogszabály felhatalmazása alapján szabályozza az iskolai élet egyes területeit;   

• … a Házirend megalkotása a Köznevelési törvényben meghatározott eljárási rendben történik;   

• … a Házirend nyilvános, minden érintett megismerheti;   

• … a Házirendben előírt szabályok betartása kötelező, megszegésük jogkövetkezményt von maga 

után (jogkövetkezmény: valamilyen jogszerű szankció, büntetés jogszabály alapján);   

• … a rendelkezései alapján hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni.   

A Házirend rögzíti a tanulók jogait, kötelességeit, az iskolai élet rendjét meghatározó 

szabályokat, az iskola munkarendjét. Meghatározza a diákoknak egymással kapcsolatos magatartását. 

Helyi jogforrás, amelynek célja olyan belső szabályozás kialakítása, amely biztosítja az intézmény 

törvényes működését, a nevelő-oktató munka kiegyensúlyozott végzését és az alkotó légkörű, 

egymást tiszteletben tartó közösségi életet. A Házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán 

alapuló belső jogi normák – egyaránt kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden 

személyre, tanulóra, pedagógusra, más pedagógiai munkát végző alkalmazottra és a szülőre, a 

gyermek gondviselőjére (továbbiakban szülő), aki a gyermek törvényes képviselője. Betartása és 

betartatása az iskola valamennyi diákjának és dolgozójának kötelessége!  

A Házirendet az iskola igazgatója készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A Házirend 

elfogadásakor, módosításakor a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményezési jogot 

gyakorol.   

1.1 Az iskolai házirend jogszabályi háttere  

Iskolánk házirendje …  
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• … a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

• … a 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról  

• … a 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről  

• … a 1991. évi LXIV. törvény a gyermekek jogairól  

• … a1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

• 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  

• 14/2014. (III. 12.) EMMI rendelet OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, az iskolai 

tankönyvellátás rendjéről   

• 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól szóló1999. évi XLII. törvény módosításáról   

• továbbá az intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatának  rendelkezései alapján 

készült.  

  

1.2 Az intézmény adatai  

Neve:   

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium  

Tamási Áron Grundschule, Gymnasium und Deutsches Nationalitätengymnasium  

Típusa: 8 évfolyamos általános iskola és öt évfolyamos gimnázium Székhelye:   

   1124. Budapest, Mártonhegyi út 34.  

Alapító szerve:  

  (Budapest Főváros XII. ker. Tanács VB, 1959.)  

 Emberi Erőforrások Minisztériuma (2013.) 

Fenntartó és működtető szerve:  

Közép-Budai Tankerületi Központ (1027 Budapest, Fő u. 80.)  

  

1.3 Az iskola nagyobb közösségei  

• alsó tagozatos diákok  

• felső tagozatos diákok  

• neolatin nyelvi előkészítős általános tantervű gimnáziumi tagozat diákjai  

• német nemzetiségi gimnáziumi tagozat diákjai  
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A tanulók nagyobb közösségeit közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskola kikéri 

a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken 

való részvételüket.   

2 Általános rendelkezések  

2.1 A Házirend hatálya  

• Személyi hatály: A Házirend vonatkozik minden az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló 

diákra, az intézmény közalkalmazottjaira (pedagógusaira, a nem pedagógus dolgozókra) és a 

szülőkre. Életkori megkülönböztetés nélkül mindenkire egyaránt érvényes. Az intézmény 

tanulóira, közalkalmazottjaira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi belső 

szabályzat (Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai Program), ami rájuk egyébként is 

fennáll.  

• Területi hatály: A Házirend előírásai csak az iskola területére, illetve az iskola által szervezett 

tanításon kívüli programokra (szabadidős rendezvények, kirándulások, külföldi utak, 

versenyek) és a tanórán kívüli tevékenység (szakkörök, sportkör stb.) területeire vonatkoznak.  

• Időbeni hatály: A Házirendben megfogalmazott szabályok és előírások kizárólagosan arra az 

időtartamra vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. Ez a nevelési-oktatási 

intézménybe való belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig, illetve a Pedagógiai 

Programban megfogalmazott intézményen kívüli foglalkozások időtartamára terjed ki.  

  

2.2 A Házirend elfogadásának szabályai, felülvizsgálata, módosítása  

A Házirendet a Diákönkormányzat és a Szülői Szervezet véleményének kikérésével az igazgató 

készíti és terjeszti a nevelőtestület elé elfogadásra.   

Az érvényben lévő Házirend felülvizsgálatát, módosítását bármely pedagógus, szülő, tanuló 

javaslatára – ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, nevelőtestülete, a 

Diákönkormányzat vezetője, a Szülői Szervezet elnöke minden tanév félévzáró értekezletéig. A 

javaslatot írásban kell benyújtani, és a félévzáró értekezleten a módosítással kapcsolatban a 

nevelőtestületnek állást kell foglalnia.   

A hatálybelépés a házirend elfogadását követően a 2016/2017-es tanévtől, és visszavonásig érvényes.  
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2.3 A Házirend nyilvánossága  

A Házirend előírásai nyilvánosak, ezért azt minden érintettnek ismernie kell, azt az elfogadást 

követően nyilvánosságra kell hozni. A mindenkor érvényes Házirend mindenki számára elérhető és 

letölthető az iskola honlapjáról.   

  

Az osztályfőnökök a tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek ismertetni, feldolgoztatni a 

tanítványokkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal melyek a tanulói 

jogokkal, kötelességekkel és felelősségével foglalkoznak. A Házirendet ismertetni kell továbbá szülői 

értekezleten a szülőkkel és az újonnan belépő dolgozókkal. A Házirend egy példányát a Köznevelési 

törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülők (tanulók) is megkapják 

(elektronikus, az iskola honlapjáról letölthető formában).  

  

3 Elvárásaink  

Az iskola tanulóitól elvárja, hogy a Pedagógiai programban meghatározott célkitűzések, 

megismert értékek elfogadásával erősítsék az iskola szellemiségét és kiegyensúlyozott, családias 

légkörét.  

A tanulást és a tudást tekintsék értéknek, egymás sikereit ismerjék el és becsüljék.  

Felelősséggel részt vállaljanak az iskola rendjének, fegyelmének szilárdításában. 

Tevékenységükkel erősítsék az osztály, az iskola közösségi életét, és gazdagítsák az iskola 

hagyományait.    

  

4 A tanuló kötelességei és jogai  

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 45-46. §-a, ill. 54-59. §-a meghatározza a 

tanulók általános és alapvető jogait, kötelességeit és felelősségeit.   

A Házirend ugyanakkor meghatározza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a 

tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, a helyiségek és az intézményhez 

tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.  

A tanulói jogok a beiratkozástól (tanulói jogviszony létesítése) illetik meg a tanulót.  

  

4.1 A tanuló kötelességei, gyakorlásának helyi keretei  

1. Tartsa be a Házirendet és az iskola más szabályzatainak rendelkezéseit.  



    

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium  

  

  

  

  - 8 - 

Házirend 2020.  

2. Tegyen eleget a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségeinek, készüljön fel a 

tanórákra, készítse el a házi feladatait.   

3. Legyen jelen a kötelező tanórai foglalkozásokon, hiányzását a Házirendben meghatározottak 

szerint igazolja.  

4. A kötelező iskolai foglalkozásokon pontos és rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással 

vegyen részt.  

5. A tanuláshoz szükséges felszerelést hozza magával a tanórákra.  

6. Legyen jelen az írásbeli teljesítményméréseken, a dolgozatokat írja meg, a tantárgyak teljesítési 

követelményeinek feleljen meg. Tanulmányi- és az éves munkatervben meghatározott 

vizsgakötelezettségeit képességeinek megfelelően teljesítse. A hiányzás miatt meg nem írt 

dolgozatot  

a tanuló a tanár által megszabott időben és módon pótolhatja. Annak a tanulónak, aki az írásbeli 

dolgozat elkészítésekor meg nem engedett segédeszközt használ, dolgozatát a szaktanár 

elégtelenre értékelheti. Ezt a dolgozatot a tanuló a tanár által megszabott időben és módon 

pótolhatja, amennyiben a tanár azt szükségesnek ítéli meg. A dolgozatok pótlására az iskola az 

éves, ill. havi munkatervében hetente 1 napon délutáni időpontot jelöl ki.  

7. Önként vállalt tanulmányi és egyéb feladatait — fakultatív tantárgyak tanulása, tanulmányi jellegű 

délutáni foglalkozások, iskolai vagy országos tanulmányi, illetve kulturális versenyek, kulturális 

és sport programok, közösségi munka — pontosan teljesítse. A tanulónak kötelessége továbbá, 

hogy amennyiben egy tanórán kívüli foglalkozásra a tanév elején jelentkezett, azon a 

foglalkozáson egy tanítási év időtartamára részt vegyen. Ha a tanuló a várható hiányzását nem 

jelzi, illetve távollétét nem igazolja, akkor a szaktanár vele szemben fegyelmező intézkedést 

kezdeményezhet.   

8. Tanúsítson tiszteletet tanárai, tanulótársai és az iskola dolgozóinak személye, méltósága és 

munkája iránt, tartsa tiszteletben mások jogait. A tanórai vagy az intézményi szervezésű tanórán 

kívüli foglalkozásokon magatartásával nem akadályozhatja társai tanulmányi munkáját, a 

foglalkozáson való részvételét, nem korlátozhatja tanuláshoz való jogukat.   

9. Őrizze az iskola hagyományait, fegyelmezett munkával segítse elő az iskola hírnevének 

gyarapodását.   
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10. Vigyázzon az iskola vagyonára. Őrizze meg, és az előírásoknak megfelelően használja az 

intézmény felszerelését. Szándékos vagy gondatlan károkozás esetén az iskolával szemben 

anyagi felelősséggel tartozik.   

11. Óvja saját és társaik testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az intézmény alkalmazottait 

vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. Az intézmény a 

tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel és jelentést készít.   

12. A tűz-, egészség- és balesetvédelmi előírásokat sajátítsa el és tartsa be. Tanév kezdetekor az 

osztályfőnök, a testnevelő- és más szaktárgyat tanító tanárok a tanulók tudomására hozzák e 

szabályok tartalmát, melyek elsajátítását a tanulók aláírásukkal igazolják.  

13. A tüzet, balesetet azonnal jelentse a szaktanárnak és az osztályfőnöknek, ill. szünetben a 

felügyeletet ellátó tanárnak.   

14. Minden tanuló köteles tisztán, rendesen megjelenni az iskolában. Öltözködésében, 

megjelenésében szolid mértéktartás, ápoltság jellemezze a tanulókat. A tanuló öltözködésével 

kapcsolatos kifogások esetén az osztályfőnök köteles intézkedni.   

15. Az iskola ünnepi rendezvényein minden tanuló köteles az alkalomnak megfelelő öltözékben 

megjelenni. Az iskola tanulóinak kötelező ünnepi viselete: lányok: fehér blúz, sötét szoknya vagy 

nadrág, ünnepi cipő. Fiúk: fehér ing (nyakkendő), sötét nadrág, ünnepi cipő.   

16. Testnevelési órákon egységes felszerelés a kötelező, mely a "Tamási-póló" viselését jelenti.   

17. A tanítási órákon étkezni és rágógumizni nem szabad. Amennyiben a tanuló e szabály ellen vét, 

a szaktanár vele szemben fegyelmező intézkedést – a Házirendben meghatározott fegyelmi 

fokozattal – kezdeményez.   

18. Az iskolában, illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon törvény által tiltott a dohányzás, 

a szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztása. Ezek súlyos fegyelmi vétségnek minősülnek, 

melyek azonnali fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után.  

  

4.2 A tanuló jogai, gyakorlásának helyi keretei  

1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát, lelkiismereti meggyőződését, véleményét 

tiszteletben tartsák. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogaiban megsértették, segítségért fordulhat 

osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az intézmény igazgatójához.  
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2. A tanulónak joga van ahhoz, hogy személyét, tanulmányait illető kérdésekben tájékoztatást kapjon, 

ezekkel kapcsolatban kérdést, javaslatot fogalmazzon meg. Véleményt nyilváníthat az iskola 

életével, működésével, az oktató-nevelő munkával, az iskola munkarendjével kapcsolatos 

kérdésekben, ha a véleménynyilvánítás nem sérti mások emberi méltóságát, jogait. Kérdéseire, 

javaslataira 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. Képviselők útján részt vehet — véleményezési 

joggal — a diákok nagyobb közösségét érintő kérdések megvitatásában (iskolánkban nagyobb 

közösségnek a tagozatok minősülnek), valamint az iskola tanítási időn kívüli tevékenységének 

irányításában.  

3. Iskolán belüli, önálló kezdeményezésből szerveződő önkormányzatot hozhat létre, ehhez kérheti a 

nevelőtestület és az iskolavezetés segítségét.   

4. Választó és választható legyenek a diákközösség érdekképviseletének bármely szintjére. A választás 

részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.   

5. Egyéni és közösségi problémái megoldásához kérheti tanárai, osztályfőnöke, az iskolaorvos, 

valamint az iskolavezetés segítségét.  

6. Tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is segítséget kérhet (korrepetálás, szakköri foglalkozás 

stb.), amit az intézmény – lehetőségei szerint – biztosít számára.   

7. Érdeklődésének, pályairányultságának megfelelő fakultatív tantárgyakat választhat. Ezeket — az 

iskola pedagógiai programjában előírt kötelezettségek teljesítésével — módosíthatja. A fakultatív 

tárgyakra történő jelentkezés mindig az előző tanév májusában, az iskola által kiadott, a szülők által 

aláírt jelentkezési lapokon történik. A foglalkozásokat lemondani, módosítani félévkor és tanév 

végén lehet.   

8. Részt vehet szakköri, diákköri, önképzőköri munkában, tagja lehet az iskola sportkörének, az 

énekkaroknak, tánccsoportnak, zenekarnak, színjátszó csoportnak.   

9. Igénybe veheti az iskola napközis, ill. tanulószobai ellátását (A napközi működési rendje 1. számú. 

melléklet). Iskolánkban az alsó tagozaton minden jelentkező tanulót felveszünk a napközibe. 

Lehetőség szerint osztályonként egy-egy csoportot indítunk. Igény esetén az ötödik évfolyamon is 

biztosítani tudjuk a napközi ellátást. A 6-7-8. évfolyamokon, valamint ha igény van rá, a gimnázium 

9-10. évfolyamain tanulószobai foglalkozást szervezünk a korrepetálásra, felzárkóztató 

foglalkozásra szoruló diákjaink számára.  
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10. Kezdeményezheti az iskola programjában vagy munkatervében nem szereplő fakultatív tárgyak, ill. 

délutáni foglalkozások szervezését.   

11. A Nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetekben és az iskola 

Vizsgaszabályzatában előírt módon szülőjén keresztül kérheti a tanulmányi idő rövidítését, ill. a 

kötelező foglalkozásokon való részvétel alóli részleges vagy teljes felmentését.  

12. Anyagi felelősséggel használhatja az iskola létesítményeit és felszerelési tárgyait.  

a. A tornatermek, valamint a számítástechnika-termek használatát külön előírás szabályozza.  

(2. és 3. számú melléklet)  

b. Az iskola könyvtárát a Könyvtári Szabályzatban előírt időben és módon veheti igénybe. A 

kölcsönzött könyvekkel és egyéb ismerethordozókkal legkésőbb az utolsó tanítási napokon el kell 

számolnia.(4. számú melléklet)   

13. Részt vehet iskolai, kerületi és országos tanulmányi versenyeken és egyéb kulturális vagy 

sportvetélkedőkön.  

14. Részt vehet különböző társadalmi szervezetek munkájában. Iskolán kívül tagja lehet szakmai, 

kulturális és sportegyesületeknek, egyéb szervezeteknek.   

15. Folyamatosan tájékoztatást kell kapnia az érdemjeggyel értékelt tanulmányi előmeneteléről, 

melynek legkésőbb a tárgyhónap végéig az elektronikus osztálynaplóba, ill. ellenőrzőbe kell 

bekerülnie.   

16. A tanuló naponta legfeljebb két, egész tanítási órát kitöltő — és az egész osztályt, illetve 

tanulócsoportot érintő — kötelező írásbeli témazáró dolgozatot oldhat meg, melyeket előre be kell 

jelenteni. A témazáró, összefoglaló dolgozat íratása előtt a tanárnak legalább egy héttel korábban be 

kell jelentenie az időpontot. A harmadik azonos terjedelmű tervezett dolgozat bejelentéskor az 

osztály, tanulócsoport felhívja a tanár figyelmét az előző kettőre, a tanár új időpontot jelöl ki. 

Dolgozati időpontok ütközése esetén az érdekelt tanároknak kell megegyezésre jutniuk.  

17. A tanár köteles lehetővé tenni, hogy a tanuló mellett a szülő is megtekinthesse a kijavított 

dolgozatokat (pl. a fogadó órán). Annak érdekében, hogy a tanuló a tanulmányi hiányosságait a 

szülővel korrigálhassa,  a szülő gyermeke kijavított dolgozatáról saját felhasználás céljából másolatot 

készíthet.   

18. Ha a kijavított dolgozatok két hétnél később kerülnek vissza, akkor a tanuló kérheti, hogy a szaktanár 

ne vegye számításba az érdemjegyet. Amíg egy dolgozat nincs kijavítva, addig az adott tantárgyból 
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újabbat nem írhat az osztály, tanulócsoport. Pótló dolgozat esetében ez utóbbi szabály nem 

alkalmazandó.  

19. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, 

illetve jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az intézmény igazgatója, a nevelőtestület, 

az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet. A jutalmazás formája lehet csoportos és egyéni. A 

csoportos jutalmazás lehet oklevél, kirándulás vagy iskolán kívüli program.  

A tanulók egyéni jutalmazásának a fokozatai az 5.6 pontban szerepelnek.  

4.2.1 Jogorvoslati jog gyakorlása  

Ha a tanuló vagy kiskorú tanuló szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a Házirendben 

megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban panasszal élhet a panaszkezelési 

eljárási rendnek megfelelően.   

4.2.2 A szociális támogatás, ill. a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás megállapításának 

és elosztásának elvei  

4.2.2.1 Ösztöndíj és szociális támogatás  

1. Intézményünkben belső ösztöndíjrendszer nem működik. Azon tanulók számára, akik 

hátrányos helyzetük, tanulmányi eredményük, teljesítményük, ill. egyéb kritériumok alapján 

külső – állami, német nemzetiségi, németországi és karitatív – szervezetek ösztöndíj 

pályázataira jogosultak, segítséget adunk a pályázatok benyújtásához.   

2. Iskolánk lehetőségeihez mérten az intézményi nevelés-oktatáshoz kapcsolódó költségek 

csökkentésével igyekszik enyhíteni a kisebb jövedelemmel rendelkező családok gondjait. 

Támogatást nyújtani egy forrásból tudunk, a Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium 

Oktatást Támogató Alapítványa hozzájárulásából. Az iskolai alapítvány rendszerességgel 

évente egyszer támogatja tanulóinkat: a tavaszi osztálykirándulások, ill. erdei iskolák 

kiadásaihoz járul hozzá. Az alapítvány ezen kívül eseti jelleggel, szülői kérvényre adhat 

támogatást, ennek odaítéléséről a kuratórium dönt.  

4.2.2.2 A tankönyvtámogatás elosztásának elve és rendje  

3. Minden év június 10-ig az iskola igazgatója felméri, hogy hány tanulónak kell biztosítani a 

normatív kedvezményt, illetve hány tanuló igényel és milyen tankönyvtámogatást a normatív 

kedvezményen túl. A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem 
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tartozó kedvezmény iránti igényt igénylőlapon kell benyújtani. Az igénylőlappal egyidejűleg 

be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás 

tényét az igazgató rávezeti az igénylőlapra. A normatív kedvezményre való jogosultság 

igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:  

• Családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (bérjegyzék, pénzintézeti számlakivonat vagy 

postai igazolószelvény is elfogadható)  

• Tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, vagy a magasabb összegű családi pótlék 

folyósításáról szóló igazolást  

• Sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye  

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat  

4. Az iskolába belépő osztályok esetében a felmérést a beiratkozásig kell elvégezni.  

5. Az iskola a normatív kedvezményen túl az iskolából történő tartós tankönyv kölcsönzését teszi 

lehetővé az arra rászorulóknak. A jogosultságot és az igénybe vevők körét a könyvtári 

kapacitások figyelembe vételével minden év június 17-ig az intézményvezető határozza meg.   

6. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a 

szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban 

kölcsönözhetik ki a könyvtárból.  

7. Iskola igazgatója minden évben megbízást ad a tankönyvrendelésért felelős pedagógusnak 

(tankönyvfelelős), aki ezek után végzi a tankönyvrendeléssel, illetve a tankönyvosztással 

kapcsolatos feladatok koordinálását.   

8. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató által 

megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt 

tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség 

véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a 

fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.  

9. A tankönyvfelelős, a szaktanárok és a munkaközösség vezetők javaslatai alapján, elkészíti az 

osztályok tankönyv jegyzékét, majd felviszi a KELLO által felügyelt elektronikus rendszerbe.   

10. A tankönyvek listájáról, a kedvezményekre jogosultak köréről az iskola igazgatója minden év 

június 15-éig tájékoztatja nevelőtestületet, a szülői szervezetet, az iskolai 
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diákönkormányzatot, az iskola fenntartóját, és kikéri a véleményüket az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához.  

11. Az iskola igazgatója véleményezésre jogosultak véleménye alapján minden év június 17-ig 

meghatározza az iskolai tankönyvellátás rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt vagy a nagykorú 

cselekvőképes tanulót, továbbá a fenntartót.  

12. A szülők határidőre (éves tankönyvrendelési ütemterv szerint, a KELLO előzetes 

tájékoztatója alapján) visszaküldik a tanulói tankönyvigénylő lapokat. Amennyiben határidőre 

nem küldi vissza a szülő/gondviselő úgy a tankönyveket az iskola nem tudja biztosítani  

13. A tanulói tankönyvjegyzéken szerepel a megrendelésre kerülő tankönyvek ára, valamint hogy 

mely könyvek kölcsönözhetők a könyvtárból tartós tankönyvként. Minden tanulónak – szülői 

aláírással ellátva – ki kell töltenie az igénylőlapot, megjelölve, hogy mely tankönyveket 

kívánja megvásárolni, ill. a normatív kedvezményre jogosultak és az ingyenes 

tankönyvellátásban részesülők jelölik, hogy mely tartós tankönyv kívánja kikölcsönözni az 

iskola könyvtárából. Csak annak a tanulónak tudunk tankönyvcsomagot biztosítani, aki 

kitöltve időben viszszaadja a tankönyv-igénylőlapot. Aki nem adja le igénylését, úgy 

tekintjük, hogy nem kér tankönyvet.  

14. Az igénylések begyűjtése után a tankönyvfelelős az iskolai könyvtárossal közösen megrendeli 

a KELLO informatikai rendszerén keresztül az esetlegesen hiányzó tartós tankönyveket a 

könyvtár számára.  

15. A nemzetiségi tagozatért felelős igazgatóhelyettes a könyvtárossal közösen összeírja a 

nemzetiségi tankönyvek listáját, amelyeket a tankönyvfelelős megrendel a KELLO 

rendszerén keresztül.  

16. A tankönyvfelelős a megrendelések során figyelemmel követi a normatív kedvezményként 

rendelkezésre álló keretet, és amennyiben úgy látja, hogy a keretösszeg nem elegendő, akkor 

haladéktalanul értesíti az intézményvezetőt. És a továbbiakban az igazgató utasítása szerint 

módosítja a tankönyvrendelést.  

17. Egyéb, a tankönyvtámogatással összefüggő szabályok:  

• Azon tanuló számára, aki szorgalmi időben érkezik az iskolába, az iskola a könyvtárból való 

kölcsönzést a lehetőségekhez mérten biztosíthatja.  



    

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium  

  

  

  

   - 15 -  

Házirend 2020.  

• A tankönyvárusítás szeptemberben, az első tanítási napokban történik, külön tagozatonként, 

osztályok szerinti bontásban. Pótárusításra is lehetőséget kell teremteni.   

• A tankönyvárusítás helyét, idejét és beosztását az iskola honlapján augusztus 1-ig közzé kell 

tenni.  

• Az első-második évfolyamon a tanulóknak az alanyi jogon kapott tankönyveket nem kell a 

könyvtárba visszavinniük.  

18. Tartós tankönyvek köre: Azok a dokumentumok tekinthetők tartós tankönyvnek, amelyek 

kivitelük és tartalmuk minősége szerint alkalmasak arra, hogy több tanuló, több éven keresztül 

használja.  

5 Az iskola munkarendje és általános működési szabályai  

5.1 A tanulók munkarendje  

5.1.1 Általános érvényű rendelkezések  

1. A tanév hosszát, az évközi szüneteket és a központilag szervezett vizsgák idejét jogszabály 

határozza meg, és a tanév helyi rendje (éves munkaterv) egészíti ki.   

2. A tanulók kötelező munkaideje az órarend szerinti első tanítási óra kezdete előtti öt perctől az 

órarend szerinti utolsó óráról való kicsengetésig tart. A tanítási órák 45 percesek.  

3. Csengetési rend intézményünkben:  

1. óra    800 - 845  

2. óra    855 - 940  

3. óra    955-1040  

4. óra  1050-1135  

5. óra  1200-1245     

6. óra  1255-1340   

7. óra  1350-1435  

4. Az órakezdés előtt 3 perccel jelzőcsengő szól. Ennek elhangzásakor a tanulók kötelesek a 

tanítási órára indulni, és becsengetéskor felkészülten a tantermekben megjelenni.  Becsengetés 

után tanuló a folyosón nem tartózkodhat.  

5. Késésnek számít a tanítási óra kezdete (becsengetés) utáni érkezés. A késéseket igazolni kell.   

A késésekre vonatkozó fegyelmezési fokozatok:  

 10 igazolatlan késés  - osztályfőnöki figyelmeztető,  

 15 igazolatlan késés  - osztályfőnöki intő,  
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 20 igazolatlan késés  - igazgatói figyelmeztetés,  

25 igazolatlan késés  - igazgatói intő,  30 

igazolatlan késés  - igazgatói rovó,  

 35 igazolatlan késés  - fegyelmi  

6. A tanórákról való késések ideje összeadódik, ha ez az idő eléri a 45 percet, az igazolt, vagy 

igazolatlan órának számít. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról.  

7. Tanítás elején, ill. végén a dupla órák összevonhatók, ez az órarendben is rögzíthető. 

Témazáró feladat kidolgozása érdekében a dupla órák szünet nélkül összevonhatók.  

8. Az óraközi szünethez a tanulónak és a tanárnak is joga van. A hetes, ill. csoportfelelős 

felhívhatja a tanár figyelmét a csengetésre.   

9. Az óraközi szünetekkel a tanulók a házirend betartása mellett maguk rendelkeznek. A tanulók 

a szünetekben igénybe vehetik az intézmény büféjét.   

10. Tanítási idő alatt — indokolt esetben — csak szülői kérésre, engedéllyel hagyhatja el a tanuló 

az iskolát. Engedélyt csak az osztályfőnök, az illetékes igazgatóhelyettes vagy igazgató adhat. 

A szülői kérelmet csak írásban, faxon, illetve e-mail-ben vagy sms-ben fogadja el az iskola. 

Egyéb esetben csak a szülő, ill. megbízottja kíséretében hagyhatja el az iskola épületét a 

tanuló.  

11. Amennyiben a tanuló rosszul érzi magát, betegség tüneteit észleli, haladéktalanul köteles 

jelezni a tanórát tartó pedagógusnak. Amennyiben a pedagógus a tanulón a betegség, 

rosszullét tüneteit észleli, haladéktalanul köteles jelezni a tényt az osztályfőnöknek. Az 

osztályfőnök a tanuló betegségének gyanúja esetén megteszi a szükséges intézkedéseket: 

indokolt esetben elkülöníti a tanulót a többi tanulótól úgy, hogy a tanuló felügyelete biztosított 

legyen, haladéktalanul értesíti a szülőket, gondoskodik arról, hogy a tanuló elsősegély 

ellátása, ill. ha az intézményen belül lehetséges, orvosi vizsgálata megtörténjen.   

5.1.2 Az ebédeltetés rendje  

12. A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az intézmény ebédlőjében ebédeljenek. A tanulók 

az étkezést a tanulói jogviszony létesítésekor kapott, új típusú chip-el ellátott 

diákigazolványnyal, ennek hiányában igényelt menzakártyával vehetik igénybe. Elveszett 

kártya pótlására csak a térítési díj megfizetését követően kerülhet sor.   

13. Az ebédeltetés turnusokban történik:   
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a. általános iskola alsó tagozat: külön beosztás szerint. A turnusokba való beosztás 

minden félév elején újra készül, a tanulók a beosztásról osztályfőnöküktől, ill. 

napközis nevelőiktől kapnak tájékoztatást.   

b. általános iskola felső tagozat tanulói: külön időbeosztás szerint, ill. utolsó tanítási 

órájuk után.  

c. gimnáziumi tagozat tanulói: 1135-1200 közötti hosszú szünetben;   

14. Az étkezést betegség vagy más akadályoztatás esetén a tárgynapot megelőzően legalább egy 

nappal előbb, reggel 9 óráig le lehet mondani a diákétkeztetés online-rendszerén keresztül. Ez 

esetben a lemondott étkezés térítési díja a következő hónapra történő ebédbefizetéskor a 

megfelelő összeg levonásával jóváírásra kerül. A térítési díj visszafizetésére akkor kerülhet 

sor, ha a tanuló iskolát változtatott vagy a tanévben nem kíván tovább a menzán étkezni. 

Ebben az esetben a visszatérítést írásban kell kérvényezni a diákétkeztetést működtető szerv 

felé.  

5.1.3 A szülők és az iskolával tanulói jogviszonyban nem állók benntartózkodásának rendje  

15. 7:50-16 óra között a szülő az iskola épületében nem tartózkodhat az alábbi kivételektől eltekintve:  

• ügyintézés a titkárságon az ügyintézési időpontokban  

• pedagógus heti fogadóórájára érkezik  

• előre megbeszélt időpontja van a pedagógussal (a pedagógus ezt a portán is előre jelzi)  

• egyéb rendkívüli esetben (gyermeke rosszul lett, behívatták stb.)  

Az iskola épületébe bármilyen ügyintézésre érkező látogatók regisztrációja a portán elhelyezett 

látogatókönyvben történik.    

16. A szülő gyermekét reggel a bejárati aularészig kísérheti, és délután 16 óra előtt ott is veheti át. Ez 

alól az alábbi kivételek vannak:  

• hétfő reggel az alsó tagozatosok szülei bekísérhetik gyermeküket az osztályterembe, de 7:50-ig 

el kell hagyniuk az iskola épületét.  

• péntek délután az utolsó tanóra után (leghamarabb 13 órakor) a szülők felmehetnek az 

osztályterembe, és függetlenül a leadott időpontoktól, el lehet vinni a gyerekeket. (Továbbra is 

csak annak a felnőttnek adjuk ki a gyereket, akiket a szülők erre korábban írásban 

felhatalmaztak.)  
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• nagyobb tárgyak (születésnapi sütemények, dekorációk stb.) behozatalánál, ha a gyerek nem 

bírja el, a szülő segíthet az osztályterembe vinni azt. Itt is kérjük a 7.50-et betartani.  

17. 8-16 óra közt a szülő a leadott kérvények alapján az ott megjelölt időpontban viheti el gyerekét. 

Ha nem állandó esetről van szó, írásos kérés alapján (ellenőrzőbe, üzenőbe, külön papíron is) a 

bejárathoz küldjük az alsós gyereket.    

 

5.2 A tanuló távolmaradása (mulasztás) és azok igazolása  

1. Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztás első napján értesítsék az osztályfőnököt!  

2. A szülők egy félév során legfeljebb összesen hat, de alkalmanként maximum három egybefüggő 

tanítási napról adhatnak írásban igazolást. Az előre látható mulasztást az osztályfőnöknek előzetesen 

be kell jelenteni.   

3. Az igazgató a tanuló és a szülő kérésére három napot meghaladó időtartamra is elengedheti a tanulót, 

az osztályfőnök véleményének meghallgatása után. Az igazgató számára a kérvényt írásban kell 

benyújtani az osztályfőnökön keresztül, az engedélyt vagy az elutasítást a szülő írásban kapja meg. 

A 3 vagy több tanítási napról való hiányzás engedélyezése megtagadható abban a félévben, 

amelyben 3 vagy több órát igazolatlanul hiányzott a tanuló, ill. ha a gyenge tanulmányi előmenetele 

ezt indokolttá teszi.  

4. A kötelező óratervi foglalkozások alóli hiányzást a tanuló köteles szülője (gondviselője) 

nyilatkozatával email-en vagy papíralapon a hiányzást követő első osztályfőnöki óráig, de 

maximum 7 naptári napon belül igazolni.  

5. Három napon túli hiányzás esetén a orvosi igazolást kell csatolni. (Csak háziorvosi és az adott 

szakorvosi igazolást fogadunk el.)  

6. A tanuló hiányzása nem igazolható, ha …  

• … a hiányzás utolsó napja és az igazolás között 7 vagy több naptári nap telt el;   

• … engedély nélkül távozott az iskolából;  

• … három tanítási napnál többet hiányzott, és nem rendelkezik a tanulmányi 

kötelezettségek alóli igazgatói felmentéssel vagy orvosi igazolással.  

7. Az igazolatlan órák fegyelmező intézkedést, illetve fegyelmi eljárást vonnak maguk után. Ha  

a tanuló igazolatlan óráinak száma egy tanítási évben eléri …  
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• tanköteles tanulónál már az első alkalommal is az osztályfőnök a szülőt (gondviselőt) 

a hiányzásról hivatalos úton értesíti,  

• a három órát, osztályfőnöki figyelmeztetőben részesül;  

• a hat órát, osztályfőnöki intőben részesül;  

• a tíz órát, igazgatói intésben részesül, tanköteles tanuló esetében az igazgató a tanuló 

állandó lakóhelye szerinti illetékes gyermekjóléti szolgálatnál bejelentést tesz, és erről 

a szülőt (gondviselőt) hivatalos úton értesíti;  

• a tizenöt órát, fegyelmi eljárás indul ellene;  

• a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési 

hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely 

közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. A nem tanköteles tanuló tanulói 

jogviszonya, amennyiben erről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt az intézmény 

igazgatója legalább két alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás 

következményeire, automatikusan megszűnik.   

• az ötven órát az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási 

helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.  

8. Ha a tanuló az iskola képviseletében tanulmányi versenyen vesz részt, a verseny napján előzetes 

engedéllyel hiányozhat. A tanuló hiányzását iskolaérdekű távollétként igazoljuk.   

9. Felsőoktatási felvételi nyílt napon való részvétel miatt a 11., illetve 12. évfolyamosok éves szinten 

maximum 2 napot hiányozhatnak. A részvételről a rendezvényen igazolást kell kérniük, majd az 

osztályfőnöknek bemutatniuk.   

10. A 7. és 8. évfolyamos általános iskolai tanulóink tanítási évenként legfeljebb kétszer vehetnek részt 

pályaorientációs nyílt napon. A részvételről a rendezvényen igazolást kell kérniük, majd az 

osztályfőnöknek bemutatniuk.  

11. Részleges felmentés a tanítási órák látogatásának kötelezettsége alól:   

a) A szaktanár és az osztályfőnökök javaslatára az igazgató a kiemelkedő és egyéni program 

alapján tanulni képes diákot bizonyos szakórák (számítástechnika, idegen nyelv, testnevelés) 

látogatása alól esetenként vagy tartósan felmentheti.  

b) A szaktanár javaslatára az OKTV és egyéb országos tanulmányi verseny első fordulóján 

résztvevő tanuló a verseny napján mentesül a tanítás alól, a második fordulóba jutott tanulók 
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részére a versenynapon kívül három, a harmadik fordulóba bejutott tanulók részére öt tanítási 

nap alóli felmentést adhat az osztályfőnök.  

12. Amennyiben a tanuló összes mulasztott óráinak száma eléri a 200-at, az osztályfőnök értesíti 

a tanulót és szüleit a további mulasztás várható következményeiről.   

13. Ha a tanulónak az igazolt és igazolatlan hiányzása együttesen eléri a 250 tanítási órát és ezért 

a teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető. A 

nevelőtestület (az osztályban tanító tanárok közössége) dönthet az osztályozóvizsga 

engedélyezéséről. De az osztályozóvizsga letételét csak akkor tagadhatja meg, ha a tanuló 

igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást és az iskola eleget 

tett a 7. pontban írt értesítési kötelezettségének.  

14. Ha a tanuló valamely tantárgyból mulasztott óráinak száma eléri az éves óraszám 30%-át, 

akkor a tanár javaslata alapján a nevelőtestület a tanítási év végén osztályozó vizsgára 

kötelezheti a tanulót. A nevelőtestület csak a 12. pontban leírtak alapján tagadhatja meg az 

osztályozóvizsga engedélyezését.  

15. Ha a tanuló valamely tantárgyból a tanítási év első félévében az óráknak több mint 30%-án 

nem volt jelen, akkor beszámolási kötelezettsége van a szaktanárnál.  

16. Legfeljebb két hetes hiányzás esetén a tanuló köteles egy héten belül pótolni a tananyagot, 

amelyet az osztály az ő hiányzása alatt tanult. Két hetet meghaladó hiányzás esetén a pótlás 

ütemezéséről a diákoknak az érintett tanárokkal egyénileg kell megegyezésre jutnia.  

5.3 A tanuló napi- és munkarendjét érintő egyéb rendelkezések  

1. A zavartalan iskolai munkát a hetesek, ill. csoportfelelősök segítik. A heteseket az 

osztályfőnökök, a csoportfelelősöket az osztályfőnök, ill. a szaktanárok jelölik ki. Feladataik:   

• Számba veszik és a tanóra elején jelentik a hiányzókat;  

• Szünetekben a tanteremben tartózkodnak, gondoskodnak a terem rendjéről, tisztaságáról, 

szellőztetéséről és a krétáról;   

• Órák után letörlik a táblát, ellenőrzik a rendet, utoljára hagyják el a termet;  

• Ha a becsöngetés után öt perccel nincs tanár az osztályban, azonnal jelentik a tanári 

szobában   

2. A tanuló hivatalos ügyeit a szünetekben intézheti az iskola titkárságán vagy a gazdasági 

irodában.   
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3. Az iskola tanulóinak étkezését az ebédlő mellett a büfé biztosítja. A büfé szolgáltatásai a 

jelzőcsengetés elhangzásáig vehetők igénybe.      

4. Egészségvédelem: A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára- 

rendszeres iskolaorvosi és védőnői rendelés szolgál.  

5. Balesetvédelem: Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatásban 

kell részesülnie. Az oktatásra a tanév első osztályfőnöki óráján kerül sor. A számítástechnika, 

háztartástan és testnevelés tantárgy első óráin speciális munkavédelmi oktatást kell kapniuk a 

tanulóknak.  

6. Tűzvédelem: Tűz esetén a folyosókon és a termekben kifüggesztett menekülési rend szerint 

kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat, viselkedési szabályokat minden tanév 

elején az osztályfőnök ismerteti a diákokkal.  

7. A ruhatárakat, ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, ezeket 

vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani. A kulcsokat a tanév végén az 

osztályfőnöknek kell leadni. A ruhatárak, szekrények rendjéért a diákok felelősek. Az 

osztályfőnök, ill. az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend és a rendeltetésszerű 

használat ellenőrzésére az illetékes diákok jelenlétében. Nem rendeltetésszerű használat 

esetén a diák, ill. diákok a szekrény használati jogát elveszthetik.  

8. A ruhatárakban, ruhatári szekrényekben hagyott és a tanulóknál lévő értékekért, az iskola 

felelősséget nem vállal. Az iskolába csak a tanulást szolgáló eszközöket szabad behozni. 

Indokolatlanul sok pénzt, nagy értékű, a tanulmányi munkához közvetlenül nem kapcsolódó 

értéktárgyat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával, az iskola felelősséget ezekért 

nem vállal.  

9. Mobiltelefonnal, tanulói laptop, ill. más digitális, multimédiás eszköz használatával a 

foglalkozásokat a tanuló nem zavarhatja. A tanítási órákra a fenti eszközöket csak kikapcsolt 

állapotban szabad bevinni, az óra alatt bekapcsolni, használni nem szabad. Ez alól kivételt 

képez, amennyiben erre a tanuló a szaktanártól felszólítást, engedélyt kap. A rendelkezésére 

álló IKT-eszközöket csak tanára, csoportvezetője által engedélyezett céllal és időtartamban 

használhatja. Az órai, foglalkozások alatti használat szabályait, az órát, ill. foglalkozást vezető 

pedagógus határozza meg. A használat rugalmas szabályainak segítenie kell a tananyag 

feldolgozását, a követelmények teljesítését. Engedély nélküli IKT-eszközhasználat esetén a 
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készüléket az illetékes tanár elkéri és azt csak a tanítási nap végén, az intézményvezetői 

irodákban veheti át. Az átadás idejéig az iskola páncélszekrényében helyezik azt el. Ezzel 

egyidejűleg az esetről a szülőt értesítik.  

10. A tanítási órán hang- és képfelvételt tanuló csak és kizárólag a pedagógus beleegyezésével 

készíthet, az eredeti vagy átalakított felvételt nem teheti nyilvánossá. Az előírást megsértővel 

szemben annak súlya szerint intézkedés kezdeményezhető.  

11. A tornatermekben, a meghatározott szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár 

jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.  

12. A tantermekben elhelyezett médiakészülékeket a diákok nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik.  

13. A tantermet az osztály, ill. csoport tanulói csak tisztán, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban 

hagyhatják el. Utolsó tanítási óra után a tantermeket az érintett szaktanároknak be kell zárni.  

14. Az intézmény épületében elhelyezett hirdetőtáblákra hirdetést, plakátot tanuló csak igazgatói 

engedéllyel, az intézmény pecsétjével ellátva tehet ki. Az intézmény épületében, belső vagy 

külső falán – az e célra kirakott hirdetőtáblákon kívül – hirdetést, plakátot kirakni tilos. 

Kereskedelmi vagy politikai célú reklámok kihelyezése hasonlóképpen tilos.   

15. A termeket csak az osztályfőnök illetve a tanteremért felelős szaktanárok engedélyével szabad 

dekorálni, és csak úgy, hogy a dekoráció ne rongálja a falakat és a berendezést.  

5.3.1 Az elektronikus napló és e-ellenőrző használatával kapcsolatos rendelkezések  

Intézményünk a tanulók adatainak kezelésére, értékelésének és mulasztásának rögzítésére 

elektronikus naplót használ.  

16. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező 

számítógép segítségével az e-ellenőrző modulon keresztül megtekinthetik.   

17. Az iskola elektronikus naplójának e-ellenőrző modulja közvetlenül a tamasi.e-naplo.hu webcímen, 

ill. közvetve az iskola honlapján keresztül érhető el.  

18. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában, felhasználónév és jelszó beírása után – 

hozzáférhetnek az e-ellenőrző modulhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a 

tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.   

19. A tanulók félévi osztályzatát az iskola a szülőkkel – az elektronikus napló mellett – a szoft- 
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verből nyomtatott félévi értesítőn keresztül papíralapon nyomtatásban is közli.   

5.3.2 Az internet és a közösségi oldalak használata az iskolában  

Az internetes közösségi hálók (úgymint Facebook, Twitter stb.) és a hozzájuk tartozó 

alkalmazások széles körű elérhetősége és használata új módokat és lehetőségeket kínál az egymással 

való kommunikációra. A mai információs társadalom világában fontos, hogy ezeket a technológiákat 

és szolgáltatásokat hatékonyan és rugalmasan tudjuk használni, ugyanakkor biztosítani kell, hogy 

ezek használata az intézményünk tanulóinak és tanárainak munkáját ne veszélyeztesse.  

Az alábbi, a közösségi hálók, illetve az internet használatára vonatkozó irányelvek, használati 

feltételek minden, az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló személyre, az általuk használt összes 

közösségi hálóra, fórumra és blogra egyaránt vonatkoznak. A használati feltételeket mindenkinek be 

kell tartania.  

20. A közösségi hálók, valamint az internet használata a tanórákon tilos. Ez alól kivételt képeznek 

azok az esetek, melyekben az igazgató (vagy helyettese), vagy a tanár erre engedélyt ad.  

21. Az intézményünk elvárja, hogy a közösségi hálók használói mindig mások méltóságának és 

jogainak szem előtt tartásával, és e használati feltételek figyelembe vételével gyakorolják a 

véleménynyilvánítás szabadságát. Minden diáknak tiszteletben kell tartania tanulótársainak, 

tanárainak és az intézmény többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi 

és magánélethez való jogát. Nem szabad más diák, tanár vagy más iskolai alkalmazott vallási, 

világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságáról, illetve családi és magánéletéről 

információt szolgáltatni és sértő jelzőkkel illetni.   

22. A közösségi hálókat nem lehet olyan tartalmak közzétételére használni, melyek rágalmazást, 

diszkriminációt, szerzői jog vagy adatvédelem megsértését, illetve. kártérítési igényt 

eredményezhetnek. Ez olyan illegális, szexuális, vagy sértő tartalmakra is vonatkozik, melyek 

intézményünk rossz hírét keltenék.   

23. A közösségi hálókat nem lehet sértő, gyűlölködő modorban használni. A közösségi hálók 

alkalmazásai nem sérthetik meg az intézmény elfogadhatatlan viselkedésre, egyenlő 

lehetőségekre, verbális és/vagy fizikai bántalmazásra (bullying), valamint zaklatásra 

vonatkozó irányelveit.   

24. A közösségi hálókat nem lehet intézményi, kollégiumi ügyekkel, tanárokkal, diákokkal és 

szülőkkel kapcsolatos elégedetlenség megvitatására, illetve az ezen témakörökkel kapcsolatos 
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tájékoztatásra használni. A közösségi hálókon nem lehet negatív tartalmú utalást tenni az 

intézmény dolgozóira, diákokra, szülőkre és intézményi tevékenységekre.  

25. Az intézmény számítógépes szerverén keresztül adatforgalomban csak olyan tartalmú anyag 

megnyitása, futtatása, letöltése engedélyezett, amely összhangban van a köznevelési 

törvénynek a tanulók erkölcsi fejlődésére vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek teljesülése 

érdekében az intézmény korlátozza azon oldalak le- és feltöltését, amelyek a törvényi 

elvárásoknak nem felelnek meg.   

26. A közösségi hálót használó diákok védelmére és a számítógépek használatára vonatkozó 

irányelvek:   

• A tanórák alatt a diákok nem csatlakozhatnak a közösségi hálókhoz.  

• Az intézmény számítógépeit tanítási időben a diákok nem használhatják a közösségi 

hálókhoz való csatlakozásra.   

• Tilos a számítógépek tűzfalának megsértése, feltörése.   

• A diákoknak kötelességük minden, az interneten keresztül történő zaklatásra (cyber 

bullying) utaló jelről (pl. kompromittáló fotók, sértő hozzászólások) informálni a tanárokat, 

amilyen hamar csak lehet.   

• Amennyiben az intézményen belül történő internetes zaklatásra derül fény, az intézmény 

feladata a helyzet kivizsgálásának kezdeményezése.   

• A szülőknek tisztában kell lenniük az intézmény közösségi hálókra és internethasználatra 

vonatkozó irányelveivel.   

• A fenti szabályok megszegése fegyelmi eljárást von maga után.  

  

5.4 A tanuló épségét óvó, védő intézkedések  

1. Tanulóink a tanév első osztályfőnöki óráin balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatásban részesülnek.  

2. Évente legalább egyszer „Tűzriadót” tartunk. Az ezzel kapcsolatos információk, menekülési 

útvonalak kifüggesztve megtalálhatók az osztálytermekben, zsibongókon.  

3. Iskolánkban gyermek- és ifjúságvédelemmel megbízott pedagógus, ill. iskolapszichológus  

dolgozik, fogadóóráján, ill. egyeztetett időpontban felkereshető.  

4. Tanítási időben, a szünetekben az iskola folyosóin, zsibongóin, udvarán tanári ügyelet működik.  

5. A balesetek, sérülések elkerülése érdekében diákunknak az alábbi szabályokat kell betartania:  
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a. Az iskolába szúró, vágó, tüzet okozható eszközöket tilos behozni.  

b. Szünetekben csak a tanári ügyelettel ellátott területeken tartózkodhat.  

c. A zsibongókon, folyosókon, tantermekben futkosni, labdázni, dobálózni nem szabad.  

d. A háztartástan -, informatika -, valamint a tornatermekben, ill. a különböző 

szertárakban csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat;  

e. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és karóra viselése a 

testnevelés órákon, illetve olyan foglakozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott 

személy ezt elrendeli.   

  

5.5 Fegyelmező intézkedések, alkalmazásuk elvei, fegyelmi eljárás  

1. Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg az 

intézmény Házirendjét megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi eljárásban kell részesíteni.   

2. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elvét kell érvényesíteni, amelytől indokolt 

esetben – a vétkesség súlyosságára tekintettel – el lehet térni.   

5.5.1 A fegyelmezés fokozatai és formái  

3. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók:  

a) szaktanári figyelmeztetés,   

b) szaktanári intés,   

c) osztályfőnöki figyelmeztetés,   

d) osztályfőnöki intés,   

e) igazgatói figyelmeztetés,   

f) igazgatói intés,  

g) igazgatói rovó;  

4. Az osztályfőnöki, szaktanári, illetve igazgatói fegyelmezési fokozatokat írásban kell megfogalmazni, azt 

a szaktanár, az osztályfőnök, ill. az igazgató az elektronikus naplóba rögzíti.   

5. Ha a tanuló vétkesen és súlyosan megszegi kötelességeit, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.   

6. A fegyelmi büntetés lehet:   

a) megrovás,   

b) szigorú megrovás,   
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c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, ill. megvonása,  

d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,   

e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,   

f) kizárás az iskolából.  

Tanköteles tanulóval szemben az (6) bekezdés e)–f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés 

csak rendkívül súlyos vagy sorozatosan ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a 

szülő köteles új intézményt keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más intézményben, 

kollégiumban történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik 

meg, az illetékes kormányhivatal hét napon belül köteles másik intézményt kijelölni számára. A 

(6) bekezdés d) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az intézmény 

igazgatója a tanuló átvételéről a másik intézmény igazgatójával megállapodott. A (6) bekezdés c) 

pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem 

vonatkoztatható.   

7. A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény 

súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai diákönkormányzat 

véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.   

8. A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét 

értesíteni kell. A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 

védekezését előadja. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a 

tényállás tisztázása egyébként indokolja, fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi tárgyalásra a 

tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt 

minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülőt meghatalmazott is képviselheti.   

9. A fegyelmi eljárást lefolytatását, a felek megállapodása alapján megelőzheti egyeztető eljárás 

(20/2012. EMMI), amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, 

ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás 

létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes 

rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.   

10. A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait jogszabály (Nkt CXC/2011.) állapítja meg. 

A fegyelmi eljárás rendje:   

a. A nevelőtestület a fegyelmi döntés előkészítését, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatását 

egy fegyelmi bizottságra ruházza át.  
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b. A fegyelmi bizottság tagjai: három pedagógus, a diákönkormányzat mindenkori elnöke, 

az intézményi szülői munkaközösség delegáltja (aki nem az érintett tanuló osztályának 

szülői munkaközösségének képviselője). A fegyelmi bizottság a büntetés mértékére 

vonatkozó ajánlását egyszerű többségi határozattal hozza meg. A büntetés mértékéről a 

bizottság javaslata alapján a nevelőtestület egyszerű többséggel dönt.  

11. A diákok a tanórán kívüli rendezvényeken (kirándulás, erdei iskola, ünnepélyek, stb.) is kötelesek 

az iskola normái szerint viselkedni. Bármilyen fegyelmi vétség (alkoholfogyasztás, rendbontás, stb.) 

esetén a tanár köteles a szülőt azonnal tájékoztatni, szükség esetén felkérni, hogy nyújtson segítséget 

gyermeke hazavitelében.  

  

5.6 Dicséret és jutalmazás elvei és formái  

1. Tanítási év közben adható dicséretek:   

• szaktanári dicséret;   

• osztályfőnöki dicséret;   

• igazgatói dicséret;   

• igazgatói dicséret az iskola nyilvánossága előtt (iskolarádióban, ünnepélyeken);  

2. Év végén adható dicséretek:  

• bizonyítványba írt „szaktárgyi dicséret”;  

• bizonyítványba írt kiemelkedő tanulmányi munkát elismerő „Általános nevelőtestületi 

dicséret”;  

• oklevél;   

• jutalomkönyv, ill. könyvutalvány   

• igazgatói dicséret az iskola nyilvánossága előtt.  

3. Iskolánk legmagasabb, tanulóknak adható kitüntetései:  

• "Tamási Áron" emlékplakett a nyolcadik osztályos diákok részére;  

• "Tamási Áron" emlékplakett a tizenharmadik osztályos diákok részére.   

A kitüntetésekben — az osztályközösségek és a nevelőtestület javaslata alapján azok a diákjaink 

részesülhetnek…  

• …akik tanulmányi idejük alatt kimagasló tanulmányi eredményt értek el érdeklődési 

területükön, a többi tantárgyból az iskola elvárásainak legalább jó (4) szinten eleget tettek;  
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• …akik az iskolai versenyeken eredményesen vettek részt, kerületi vagy országos 

versenyeken, pályázatokon indultak;  

• …akik az iskolai közösségekért kiemelkedően tevékenykedtek;  

• …akik ellen tanulmányi idejük alatt iskolai, ill. iskolán kívüli magatartásuk miatt fegyelmi 

eljárás nem indult, osztályfőnöki intőnél súlyosabb elmarasztalásban nem részesültek.  Az 

adományozás módja: A tizenharmadikos diákjaink ballagási ünnepségükön, 

nyolcadikosaink a tanévzáró ünnepélyen vehetik át kitüntetésüket.   

6 A tanulók értékelésének rendje  

6.1 A tanulmányi teljesítmény értékelése  

1. A tanulók tanulmányi teljesítményét, magatartását és szorgalmát a köznevelési törvény 54. § 

előírásainak megfelelően, az 1. évfolyamon szöveges értékeléssel, a 2 — 13. évfolyamokon  

osztályzattal értékeljük (a 2. évfolyamon első félévkor még szöveges értékeléssel).    

2. Az érdemjegyek minimum száma:  

• heti 1 órás tantárgyaknál ½ évenként legalább 2 osztályzat  

• heti 2 órás tantárgyaknál ½ évenként legalább 3 osztályzat  

• heti 3-4 órás tantárgyaknál ½ évenként legalább 4 osztályzat  

• ezeknél magasabb óraszámú tantárgyaknál ½ évenként legalább 6 osztályzat  

3. Osztályzatokat legkésőbb a hónap végén be kell írni az elektronikus naplóba. Visszamenőleg 

osztályzatot beírni nem lehet.  

4. Az elektronikus osztályzási naplóba csak egy jegyet, ill. két jegyet érő súlyozott osztályzatok 

kerülnek. Ettől csak az iskolai pedagógiai programban meghatározott próba érettségi osztályzata 

térhet el.   

5. Az egységes minősítési rendszer érvényesítése érdekében, ha a tanuló tanulmányi előmenetele 

félévkor és év végén nem éri el az 1,8 feletti osztályzatátlagot és/vagy a második félévben nem éri 

el az 1,5 osztályzatátlagot, javítóvizsgára lehet utasítani. Az értékelésbe súlyozottan beleszámítanak 

a témazáró dolgozatok érdemjegyei, ill. figyelembe vehető a tanuló teljesítményének tendenciája is. 

E mellett 0,8 felett a jobb osztályzatra kell értékelni. Az osztályzásnál felfelé bármikor el lehet térni 

az osztályzatok átlagától.   

  



    

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium  

  

  

  

   - 29 -  

Házirend 2020.  

6.2 A magatartás értékelése  

1. A tanulók magatartásának értékelésében a tanulóknak a közösségre gyakorolt hatását, a 

Házirend betartását, a hiányzások igazolásának fegyelmét, iskolai viselkedését minősítjük.   

 Példás magatartású az a tanuló, aki…  

- a közösség alakítását, fejlődését kifogástalan viselkedésével, jó kezdeményezéseivel, 

megfelelő véleménynyilvánítással elősegíti, a rábízott és önként vállalt közösségi 

feladatokat pontosan teljesíti;  

- a Házirendet betartja;  

- nevelőivel és társaival udvarias, tiszteletben tartja tanárai, tanulótársai és az iskola 

dolgozóinak emberi méltóságát;  

- fegyelmezett, pontos, segítőkész a tanórákon és tanórán kívül;  

- elmarasztalásban nem részesült;  

- legfeljebb 2 igazolatlan órája van.  

• Jó magatartású az a tanuló, aki…  

- részt vesz a közösségi életben, a rábízott feladatokat elvégzi, általában pozitívan tesz 

eleget tanulmányi és közösségi feladatainak;  

- a Házirendet betartja;  

- nevelőivel és társaival udvarias, tiszteletben tartja az iskolaközösség tagjainak tanárai, 

tanulótársai, iskola dolgozói emberi méltóságát;  

- általában fegyelmezett, pontos, óra alatti és órák közötti magatartása ellen különösebb, 

kiemelkedő kifogás nem merült fel;  

- szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói tantestületi dicsérete mellett legfeljebb enyhébb 

fegyelmi büntetése van;  

• Változó magatartású az a tanuló, aki…  

- a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, viselkedésével szemben kifogások 

merülnek fel;   

- a Házirendet csak figyelmeztetéssel tartja be;  

- fegyelme ingadozó, munkája pontatlan, személyiségével az osztályban többször van 

probléma;   

- több elmarasztalása van;  
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- előfordul, hogy nem tartja tiszteletben a közösség, tanárok, tanulók, alkalmazottak 

emberi méltóságát; beszédmódja, hangneme kifogásolható,  Rossz magatartású az a 

tanuló, aki…  

- hátráltatja munkájával a közösség fejlődését, szándékosan árt a közösségnek, 

magatartásával a közösség értékrendjét rossz irányba befolyásolja, hibáit nem látja be;  

- a Házirendet figyelmeztetések ellenére sem tartja be, az iskola belső rendje, a közösség 

tagjai ellen szándékosan vét;  

- fegyelmezetlen;   

- óra alatti és tanórán kívüli magatartása sérti tanárai és tanulótársai személyiségi jogait,  

- igazgatói vagy tantestületi elmarasztalása van,  

- annak is „rossz” a magatartása, aki általában betartja az iskola szabályait, de 

alkalmanként vagy egy alkalommal megfeledkezik önmagáról, és tettével vét az iskola 

közössége ellen és rontja az iskola jó hírnevét,  

2. Igazolatlan mulasztás következménye a magatartás értékelésére:  

• 3-5 igazolatlan órával csak legfeljebb jó magatartás adható,  

• 6-8 igazolatlan órával csak legfeljebb változó magatartás adható,  

• 9 vagy ennél több igazolatlan órával csak rossz magatartás adható.  

3. Fegyelmezési fokozatok következménye a magatartás értékelésére:  

• 2 szaktanári intő (2 figyelmeztető 1 intőnek számít), ill. 1 osztályfőnöki intő, vagy 1 igazgatói 

figyelmeztető esetén a magatartás jegy maximum jó lehet,  

• 4 szaktanári intő, ill. 2 osztályfőnöki intő, vagy 2 igazgatói figyelmeztető, vagy 1 igazgatói intő 

esetén a magatartás jegy legfeljebb változó lehet.  

• Az iskolai ünnepségeken való szereplésért, versenyeken elért eredményekért, az iskola 

hírnevének öregbítéséért kapott dicséretek a magatartás jegyet egy jeggyel megemelhetik.  

  

6.3 A szorgalom értékelése  

1. A tanulók szorgalmának minősítésében tekintettel vagyunk a tanulók életkörülményeinek, egyéni 

képességeinek eltéréseire.  

• példás szorgalmú az a tanuló, aki  
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- minden tantárgyból képességeinek megfelelő munkát végez, igényli tudása bővítését, ehhez 

céltudatosan, és ésszerűen szervezi meg munkáját;  

- munkavégzése igényes, pontos, megbízható, önálló a munkában, önellenőrzése rendszeres és 

alapos, felszerelésére gondot fordít;  

- kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig felkészült,  

- szívesen vállal önként közösségi feladatokat, részt vesz az iskola tanórán kívüli életében,  

- egyes területeken, a tananyagon felül is magas a teljesítménye (szakkörök, versenyek, 

gyűjtőmunka, projektmunka, alkotómunka).  jó szorgalmú az a tanuló, aki   

- a tantárgyak többségében a képességeinek megfelelő munkát végez, teljesítménye, 

kötelességtudása jó, de nem minden tantárgyban kifogástalan;   

- nem mindig tartja az előző évek eredményeit, előfordul, hogy ösztönözni kell a munkavégzésre;  

- órákon figyel, házi feladatait lelkiismeretesen elkészíti, megbízhatóan dolgozik,  

- felszerelését általában elhozza;  

- érdeklődése megmarad az előírt tananyagon belül, tanulmányi területen elért eredményéért 

szaktanári dicséretet kapott.  

• változó szorgalmú az a tanuló, aki   

- munkáját rendszertelenül, csak utasításra, felületesen végzi, kötelességmulasztása gyakori az 

iskolai és otthoni feladatok teljesítésében;  

- tanítási órákon a munka elvégzésére gyakran figyelmeztetni kell;  

- képességeihez képest alacsonyabb teljesítményt nyújt, ellenőrzésre szorul;  

- felkészülése nem rendszeres, felszerelése gyakran hiányos; -  osztályzatai egyenetlenek, több 

tárgyból rontott.  hanyag szorgalmú az a tanuló, aki   

- feladatait nem végzi el, tanulmányi kötelességét rendszeresen elhanyagolja;   

- a tanulás nem érdekli, segítséget nem vesz igénybe, nem hajlandó komoly erőfeszítésre;  

- munkavégzésre, képességeihez mérten jóval gyengébb teljesítményt mutat;  

- több tárgyból félévkor vagy év végén elégtelen osztályzatot kapott,  
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7 Tanulói jogviszony létesítéséhez, ill. folytatásához szükséges – tanulmányok 

alatti – vizsgák rendje   

7.1 Osztályozóvizsga, különbözeti vizsga  

1. A tanulónak a felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges félévi és tanév végi osztályzatai 

megállapításához vagy adott tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez osztályozóvizsgát kell 

tennie, ha…  

• …felmentették a kötelező foglalkozásokon, tanórákon való részvétel alól – magántanulói 

státusz –, de osztályozóvizsga letételére kötelezték.  

• …a jogszabályban megengedett időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozóvizsgát tehet (lásd 5.2/12.).   

• …engedélyezték számára, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményei 

teljesítésének a tanulmányi idejének megrövidítésével tegyen eleget.  

• …előrehozott érettségire kíván jelentkezni, de még nem teljesítette az adott tantárgynak a 

helyi tantervben előírt tanulmányi követelményeit, tehát nem szerezte meg az előírt 

osztályzatot.  

• …a tanórákon nem tanult tantárgyból osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott.  

2. Más iskolából átlépett tanuló az osztályozóvizsgával azonos feltételek mellett tehet 

különbözeti vizsgát, amennyiben az iskola igazgatója az előzőekben nem tanult tantárgyakból 

különbözeti vizsga letételére kötelezte.  

3. Az osztályozóvizsga – ha a tanuló önként vállalja – lehetőség a tanulmányok lerövidítésére, 

más tantárgy választására, illetve előrehozott érettségi letételére. Az osztályozó vizsga 

többletmunkát kíván, és semmilyen körülmények között nem ad felmentést más tantárgyak 

óráira való készülés alól.  

7.1.1 Az osztályozó vizsgával kapcsolatos eljárásrend  

1. Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Kivéve a tanulmányi időt rövidítő célzatú osztályozó vizsgát (pl. az előrehozott érettségi 

miatt), amelyen adott vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető vizsga.  

2. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben (melynek végét az 

oktatásért felelős miniszter határozza meg a tanév rendjében) kell megszervezni.  
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3. Osztályozó vizsga előrehozott érettségi vizsgák miatt évente 1 vizsgaidőszakban tehető, a tavaszi 

érettségi vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan április hónapban.   

4. A többi esetben félévkor januárban és a tanítási év végén júniusban tehető osztályozó vizsga. Az 

igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet pl. vizsgahalasztási kérelem esetén. A vizsga várható 

pontos időpontjait az igazgató jelöli ki az iskola adott tanévre szóló munkatervében. A vizsga 

pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő a vizsga előtt legalább két héttel értesítést kap.  

5. Az osztályozó vizsga letételét kérelmezni kell, azt az igazgató határozatban engedélyezi. Az 

osztályozóvizsgára való jelentkezés kérelmét a januári vizsgaidőszakra december 1-ig, az áprilisi 

időszakra február 15-ig, a júniusi időszakra pedig április 30-ig kell beadni az iskola igazgatójának 

címezve.  

6. Az osztályozóvizsga követelményeit az iskola nevelőtestülete határozza meg a pedagógiai program, 

ill. helyi tanterv alapján.   

7. Az osztályozóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van. Indokolt esetben 

– amennyiben a tanuló intézményünk pedagógiai programjában nem szereplő tantárgyból kíván 

vizsgát tenni – más iskolában is jelentkezhet a vizsga letételére (vendégtanulóként). Erre az 

engedélyt az igazgató adja.  

8. Az osztályozóvizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól  

9. A közismereti tárgyak mindegyikéből írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni. Kivételt képeznek ez 

alól:  

• informatika – gyakorlati vizsga  

• matematika – írásbeli  

• testnevelés – gyakorlati vizsga  

10. Az osztályozóvizsgák lebonyolításának jogszabályi alapelvei:  

• Egy vizsganapon egy vizsgázó vonatkozásában legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. Az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló idő 

vizsgatárgyanként maximum 60 perc. A vizsgázó kérésére a vizsgák között legalább 

10 perc, legfeljebb 30 perc pihenőidőt kell biztosítani.  

• Egy vizsgázónak egy vizsganapra legfeljebb 3 vizsgatárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. Egy-egy vizsgatárgyból a szóbeli feleltetés időtartama 15 percnél nem lehet 

több. A következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt a vizsgázó számára legalább 

30 perc pihenőidőt kell biztosítani. A tételhúzás után legalább 30 perc gondolkodási 
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(felkészülési) időt kell biztosítani (kivéve az idegen nyelv, ahol az érettségi vizsgához 

hasonlóan nincs felkészülési idő), ami a vizsgázó kérésére igazgatói engedéllyel 

legfeljebb 10 perccel megnövelhető (mentesség).  

• A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított 3 tagú vizsgabizottság előtt kell 

megtartani. A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót 

előzőleg tanította. Az elnöki teendőket az igazgató vagy megbízottja látja el. Az a 

tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kap (póttételt húz), 

további felkészülési idővel. A szóbeli értékelését, osztályzatát ebben az esetben a két 

felelet szá- 

zalékos átlaga alapján kell megállapítani.  

• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére 

meg nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, 

vizsgája elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát is úgy kell tekinteni, mint 

ami nem sikerült.  

• Az önhibán kívüli, indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni annak 

megismétlésére (pótló vizsga).  

• A felsőbb évfolyam vizsgájára csak akkor bocsátható a vizsgázó, ha az alacsonyabb 

évfolyam vizsgáján megfelelt.  

11. Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg. Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanulónak a 

következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát kell tennie.   

12. Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A vizsga eredményét a törzslapba és a 

bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni.   

13. Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. napon meg kell történnie.  

14. Ha a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a helyi tanterv követelményeit, a vizsga után az adott 

tantárgyat nem tanulja tovább. Az így keletkező „lyukas órákon” jogszerű tartózkodási helye 

könyvtár, amiről jelenléti ívet vezetünk. Az iskola épületét lyukas órán elhagyni nem lehet.  

15. Az osztályozóvizsgára való jelentkezés feltételei:   

• Az adott tantárgyból a tanuló előző félévi és év végi eredménye legalább jó (4);  

• Tanulmányi átlaga az előző tanév végén, illetve félévkor legalább 3,5 volt és nem bukott 

egy tárgyból sem;  
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• A vizsga évében az adott tantárgy témazáró dolgozatainak eredménye minimum közepes (3) 

volt;  

• Az adott tantárgyból nincs szaktanári figyelmeztetése;  

• Magatartása legalább változó (a jelentkezéskor és a vizsga megkezdésekor is);  

• Előrehozott idegen nyelvi érettségire való jelentkezés esetén legalább B2 szintű nyelvvizsga 

valamelyik tanult nyelvből (nem feltétlenül az érettségi nyelvből). Ez a német nemzetiségi 

kétnyelvű osztály tanulójára nem vonatkozik.  

• A jelentkező a felsorolt feltételek mindegyikének meg kell, hogy feleljen!   

A magántanulókra a fenti feltételek nem vonatkoznak.  

  

7.2 Javítóvizsga  

1. Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év végén 

megállapított osztályzata elégtelen volt vagy az osztályozóvizsgán megbukott.  

7.2.1 A javítóvizsgával kapcsolatos eljárásrend  

2. Javítóvizsgát az a tanuló tehet, aki a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen 

osztályzatot kapott, vagy az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik.  

3. Javítóvizsgát a tanév végén, az augusztusi vizsgaidőszakban (augusztus 15-től 31-ig terjedő) lehet 

tenni, az igazgató által megállapított napon. A vizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit 

az iskola hirdetőtábláján, és honlapján keresztül értesíti.  

4. A javítóvizsga helye az iskola, amellyel a tanulónak tanulói jogviszonya van.  

5. A tanuló – előzetes jelentkezés nélkül – bizonyítványával jelenik meg a vizsgabizottság előtt.  

6. A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. Igazolatlan meg nem jelenés a 

vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás is osztályismétlést von maga után.  

7. Az önhibán kívüli távolmaradás, indokolt vizsgamegszakítás esetén tanulónak lehetősége van a 

vizsga későbbi időpontban való megismétlésére. A későbbi időpontot az igazgató határozza meg.  

8. A javítóvizsga nem ismételhető meg.  

9. A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon, eljárásrendben kell lebonyolítani.  
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10. A javítóvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja be a 

törzskönyvbe és a bizonyítványba, és ezt az igazgató írja alá. Az eredményhirdetés a bizonyítvány 

kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon.  

8 Járványhelyzettel kapcsolatos szabályok  

Érvényes: 2020. szeptember 1-től a járványhelyzet végéig   

  

Mindannyiunk közös érdeke, hogy lehetőségeink szerint biztonságos közeget biztosítsunk az 

iskolában magunknak, egymásnak a Covid - fertőzés terjedésének ideje alatt is.  

Mindannyian sokat hallunk arról, hogy milyen óvintézkedéseket lehet/ kell tenni annak érdekében, 

hogy elkerüljük a fertőzést. Ebben a helyzetben egyre fontosabb az egyéni felelősség szerepe, éppen 

ezért kérjük, hogy az iskolával kapcsolatban álló minden személy maradéktalanul tartsa be az alábbi 

óvintézkedéseket.  

Az iskola oktatási intézmény, nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ugyanakkor a gyanús tüneteket 

mutató gyerekeket haladéktalanul elkülönítjük társaiktól és értesítjük a szülőket. Az iskola feladata 

a Népegészségügyi Központ tájékoztatása, a kontaktkutatás. Fertőzés esetén a Népegészségügyi 

Központ döntéseinek megfelelően járunk el. Intézkedések, döntések meghozatala a 

Népegészségügyi Központ és az Operatív törzs hatásköre.  

  

ÓVINTÉZKEDÉSEK 1. AZ ISKOLA LÁTOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉS  
  

• Az iskolában csak teljesen egészséges gyerek és tanár tartózkodhat.  

• Az intézmény területére az intézmény dolgozóin, tanulóin, a szükséges karbantartási munkát 

végző személyen illetve jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőkön 

kívül más személy nem léphet be.   

• A gyermeket kísérő szülő csak a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be. Rendelet 

értelmében 2020. október 1-től minden az iskolába érkező személy hőmérsékletét meg kell 

mérni.   

• Ügyintézés miatt az iskolába érkező személy - előzetes időpont egyeztetés alapján, a portai 

bejelentkezés után léphet be az iskolába.   

• Ügyintézésnél az elektronikus ügyintézés előnyben részesítendő.  

• Az osztályok szülői értekezleteit online tartjuk.  

  

2. TÁJÉKOZTATÁSI ÓVINTÉZKEDÉS  
  

 A szülő köteles az iskolát haladéktalanul tájékoztatni, ha a tanuló igazoltan fertőzött vagy a 

koronavírus jellegzetes tüneteit mutatja, mivel a többi gyermek és osztályban tanító 
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pedagógus is megfertőződhetett az érintkezés során. Amennyiben bármilyen tünetet 

észlelnek a tanulókon, vagy felmerül a fertőzés gyanúja, mindenképpen tartsák otthon 

gyermeküket, és jelezzék a háziorvosnak az esetleges érintettséget, a háziorvos dönthet a 

további teendőkről.  

  

3. TÁVOLMARADÁSI ÓVINTÉZKEDÉS  
  

• Amennyiben jelentősen fertőzött ( piros, sárga ) országban jártak az elmúlt két hétben, 

abban az esetben is tartsák otthon gyermeküket a javasolt 2 hétig, ha hatósági karantént 

nem rendeltek el a hatóságok, illetve végeztessék el a szükséges 2 koronavírus tesztet!  

• A hiányzások igazolásával kapcsolatban kérjük, hogy az osztályfőnökökkel egyeztessenek, 

az osztályfőnökök rendeletek és a Házirend alapján kezelik a hiányzásokat.  

  

4. ORVOSI KONTROLL ÓVINTÉZKEDÉSE  
  

• A tünetek (bármilyen betegség esetén) megszűnte után a diákok csak orvosi igazolással 

(egészséges, közösségbe mehet) kapcsolódhatnak vissza az iskolai oktatásba.   

• Igazolás hiányában a diák nem léphet be az osztályterembe! Az igazolást fel lehet tölteni a 

KRÉTA felületén vagy az iskolába érkezéskor át kell adni az osztályfőnöknek, a felelős 

igazgatóhelyettesnek.  

  

5. MASZKHASZNÁLAT, FERTŐTLENÍTÉS, SZEMÉLYES HIGIÉNIA  
  

• A maszk használata az iskolai foglalkozásokon nem kötelező, de lehetséges.   

• Kötelező a maszk használata a diákoknak és a tanároknak a folyosókon és az egyéb közösségi 

terekben. Maszkot az iskola nem tud biztosítani, kérjük, gondoskodjanak gyermekük 

mindennapos maszkhasználatáról!  

• A közösségi terekben kötelező a biztonságos távolságtartás.  

• Az iskola épületének több pontján van lehetőség kézfertőtlenítésre. Az iskolába érkezéskor 

kötelező, és a tanítási időben rendszeresen ajánlott a kézfertőtlenítés.   

• Sajnos nincs arra lehetőség az épületben, hogy a diákok minden esetben külön, erre kijelölt 

helyen étkezzenek. Éppen ezért van szükség arra, hogy az iskolába magukkal hozott 

élelmiszert megfelelően zárható dobozban, becsomagolva hozzák magukkal. Az étkezések 

előtt és után a diákok mossanak kezet, és csomagolják el a magukkal hozott élelmiszert!  

• Az ebédlőben étkezés előtt a kézmosás és fertőtlenítés kötelező. Az ebédeltetési rend 

betartása mindenki számára kötelező.  
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6. VESZÉLYEZTETETT DIÁKOK OKTATÁSA, KARANTÉNBAN LÉVŐ GYEREKEK OKTATÁSA  
  

• Krónikus betegséggel élő gyerekek szülei indokolt esetben dönthetnek az otthonmaradás 

mellett. Ezt az igényt az osztályfőnökkel kell egyeztetni. Ebben az esetben a diák otthoni 

körülmények között vesz részt az oktatásban, haladását az osztályfőnök koordinálja. Ez nem 

jelent az iskolai oktatással párhuzamos online oktatást, ezt az iskola nem tudja biztosítani.  

• Karanténba kerülő diákok esetében is otthoni tanulással követendő a tananyag. A KRÉTA 

felületén a pedagógusok folyamatosan jelzik a házi feladatokat.  

  

Bízunk benne, hogy az óvintézkedések betartásával sikerül felülkerekedni a járványon!  

  

9 Záró rendelkezések  
  

A Házirend nyilvános, a 2.3 pontban említett helyen bárki számára elérhető. A Házirend minden 

évben felülvizsgálatra, módosításra kerül jogszabály-változás, ill. belső módosítási javaslat szerint.  
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A Házirendet a nevelőtestület  2016 .  … ………….. … - án/ én elfogadta.   

  

  

  

képviselőivel tartott  A szülői szervezet valamint a diákönkormányzat  megbeszélésen,  

2016 … …………. ….   – án /én   a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jog ukkal  

élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek.   

  

  

  

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

szülői szervezet képviseletében               diákönkormányzat képviseletében   

  

  

  

A Házirend életbelépésének időpontja:  2016/2017 - es tanév   

  

  

                  ………………………………….   

                      igazgató   
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Módosítás 2017.    

A Házirend   módosítását  a nevelőtestület 201 7 . ……………… . - án/én elfogadta.   

  

A szülői szervezet képviselőivel tartott megbeszélésen, 201 7 .  ………….… ….  - án/én   a Házirend  mó- 

dosítása  ismertetésre került. Az érintettek vélem ényezési jogukkal élve a dokumentumban megfogal- 

mazottakkal egyetértettek.   

  

  

  

………………………………….           
    szülői szervezet képviseletében   

  

  

  

  

A diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen, 201 7 . ……………….. - án/én   a Házirend  

módosítása  ismertetésre került. A z érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban meg- 

fogalmazottakkal egyetértettek.   

  

  

  

     …………………………………   

diákönkormányzat képviseletében   

  

  

  

                

  

    ………………………………….   

               igazgató   
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10 Mellékletek:  

1. számú melléklet: A napközi működési rendje  

2. számú melléklet: A tornatermek és öltözők használati rendje  

3. számú melléklet: A számítástechnika termek és számítógépek használati rendje  

4. számú melléklet: Az iskolai könyvtár használati rendje  

5. számú melléklet: Teendők tűz-, és bombariadó esetén  
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1. számú melléklet  

  

A napközi működési rendje  
  

  

1. A szülőknek az első tanítási héten, írásban kell jelezniük a napközi igénylését. A kérvénynek 

tartalmaznia kell azt is, hogy melyik napon meddig maradnak a gyerekek, egyedül, vagy kísérettel 

távoznak-e. A napközis tanító ezt köteles szigorúan betartani.  

2. Napközis tanulót csak írásos szülői engedéllyel lehet kikérni a foglalkozásokról.  

3. Az alsó és felső tagozatos napközis tanulók csak a napközis tanító felügyelete alatt a kijelölt 

időben ebédelhetnek  

4. A felső tagozatos napközis tanulók kötelesek a tanítási idő után a napközis tanítójuknál 

jelentkezni, ill. annak hiányzása esetén a kijelölt helyettes nevelőnél.  

5. A napközis tanító kötelessége biztosítani a nyugodt tanulást, gondoskodni a szabadidő tartalmas 

eltöltéséről.   

6. A napközis tanulási idő 14.30-tól 15.30-ig tart. A napközis tanulókat ebben az időszakban 

lehetőség szerint a szülők ne vigyék el. Amennyiben a tanulónak ezen idő alatt kell távoznia, a 

szülő azt előre jelezze a napközis pedagógusnak, aki a megadott időben elindítja a tanulót az iskola 

portájához. Amennyiben a tanuló különórája és a tanulási idő átfedésben van, a másnapra való 

felkészülés a tanuló és a szülő kötelessége és felelőssége.  

7. A napközis tanító kötelessége a csoportjába tartozó tanulókat az iskolai különórákra elküldeni. Ha 

a tanuló befejezte a különórát, köteles jelentkezni a napközis tanítójánál. Amennyiben a különóra 

elmarad, a tanuló köteles visszamenni a napközis csoportjába.  

8. A napközis tanuló csak a napközis tanítója tudtával tartózkodhat az iskola különböző épületeiben, 

helyiségeiben (könyvtár, tornaterem, számítástechnika-terem stb.)  

9. A napközis tanító köteles a csoportjába tartozó gyerekek testi, szellemi és lelki épségére ügyelni.  

10. A napközis tanulók kötelesek az iskolai házirendet és a napközire vonatkozó rendelkezéseket 

betartani.  

2. számú melléklet  

  

  



    

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium  

  

  

  

   - 45 -  

Házirend 2020.  

A tornatermek és öltözők használati rendje  

A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, fontos a tanári utasítások 

pontos követése és az alábbiak betartása.   

1. A szabályozás az intézmény főépületében található tornacsarnok, a tornaszertár, a 

„pincekondi” terem, a „kiskondi” épület, a hozzájuk tartozó öltözők helyiségeinek és 

eszközeinek használatára terjed ki.  

2. Az iskola tornatermeibe tanuló csak tanári engedéllyel, felelős felügyelő személy (testnevelő 

tanár, más pedagógus) jelenlétében léphet be, ill. tartózkodhat.   

3. A tanulócsoportoknak az öltöző előtt kell várakozni csöndben és fegyelmezetten, amíg a 

testnevelő szaktanár megérkezik.  

4. A tornatermekbe csak megfelelő cipőben – tiszta váltó tornacipőben – lehet belépni, az utcai 

cipő viselése a tornatermekben nem megengedett.   

5. A tornatermekbe ételt, italt bevinni tilos.  

6. A tornaöltözőkben csak a le-ill. felöltözés idejére, illetve külön tanári engedéllyel szabad 

tartózkodni.   

7. A tanulónak a személyes dolgait rendben kell hagynia az öltözőkben.  

8. Az intézmény helységeinek berendezéseit, eszközeit csak rendeltetésszerűen szabad 

használni. A berendezések és eszközök nem rendeltetésszerű használatából vagy azok 

megrongálásából eredő károkért az azt okozó személy felelőssé tehető és az okozott kár 

megtérítésére kötelezhető.  

9. Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel. A tornatermek és öltözök 

felszereléseiben és berendezési tárgyaiban észlelt károkat azonnal jelenteni kell a testnevelő 

tanároknak.   

10. Az öltözőket a testnevelési órák és a sportfoglalkozások ideje alatt zárva kell tartani. A 

zárásért az órát illetve a foglakozást tartó pedagógus a felelős.  

11. Az intézmény helyiségeiben mindenkor be kell tartani az intézmény ide vonatkozó 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályait. A sérülések elkerülésének érdekében, testnevelés 

órák és tanórán kívüli sportfoglalkozások idején fokozottan figyelni kell a foglalkozások 

jellegéből adódó balesetvédelmi előírásokra és a szaktanárok utasításainak pontos betartására.   
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12. A helyiségek világítását – ha azokban senki sem tartózkodik – lekapcsolt állapotban kell 

tartani.   

13. A testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon testékszer, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, 

egyéb ékszer és karóra, ill. a kibontott hosszú haj viselete balesetvédelmi okokból tilos.   

14. A tanulók az értékeiket a testnevelés foglalkozások idejére a testnevelő tanáriban, ill. a 

sportszertárban helyezhetik el. Az óra után az öltözőben vagy a tornateremben hagyott 

személyes tárgyakért, felszereléséért az iskola felelősséget nem vállal.   

15. A sport- és tornaeszközök engedély nélküli használata tilos és balesetveszélyes.  

16. Az órák közötti szünetekben és a tanítás után sportszerek kiadására nincs mód.  

17. A tornaórán kötelező öltözékről – „Tamásis” póló – a tanév elején, szülők részére az 

osztályfőnök, tanulók részére a testnevelő tanárok adnak felvilágosítást.  

18. A testnevelés óra alóli felmentéshez a szülői felmentés mellett orvosi igazolás szükséges.   

19. Egészségügyi okokból kérvényezett tartós felmentéshez a szakorvosi vélemény mellett 

iskolaorvosi igazolás is szükséges.  

20. A teljes (tartós) felmentéssel rendelkező tanulóknak a testnevelés óra ideje alatt az iskola 

könyvtárában kell tartózkodniuk. Amennyiben a testnevelés óra első és utolsó tanítási óra, 

akkor az érintett tanuló igazoltan mentesül a tanórán való részvétel alól.  

21. A részlegesen – rövid időtartamra – felmentett tanulóknak a tanórán való megjelenés kötelező.  

  

  

    

3. számú melléklet  

  

A számítástechnika termek és számítógépek használati rendje  

1. A számítógép termekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak.  

2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani és a kulcsokat le kell adni a portán.  

A kulcsokat csak a termet használó tanár veheti fel, ezt a portán található füzetbe be kell írnia.  

3. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a foglalkozást tartó 

személy a felelős.  

4. A géptermekben ételt, italt fogyasztani (bevinni) tilos.  

5. A géptermekben tüzet okozó tevékenységet folytatni tilos.  
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6. A géptermek elektromos hálózatába más – nem a rendszerekhez, ill. azok kiszolgálásához tartozó 

– berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.  

7. A berendezések belsejébe nyúlni tilos. Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást 

csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek.  

8. A gépek és egyéb eszközök összeköttetéseit megváltoztatni tilos.  

9. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  

10. Tilos  

• a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és 

más alkalmazói program működési paramétereit és jellemzőit megváltoztatni,  

• mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz 

hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert 

feltörni.  

11. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt.  

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető.  

Mit szabad és mit nem a tanórán kívüli foglalkozáson?!  

1. A gépek elsősorban különféle számítástechnikai feladatok megoldására vehetők igénybe: tanórai 

anyag gyakorlása, házi és/vagy szorgalmi feladatok elkészítése.  

2. Feltelepített értelmes logikai játékok használhatóak.   

Ugyanakkor különböző, erőszakra építő játékprogramok telepítése és futtatása nem megengedett!  

3. Lehetőség van az Internet használatára, bizonyos korlátok között:  

Közszemérmet érintő oldalak letöltése bármilyen forrásból és háttérként való beillesztése nem 

megengedett! A házirenddel ellentétes fegyelmi vétségként kezeljük!  

A rendszabályokat megsértők esetében a géphasználatot kénytelenek leszünk a vétség 

súlyától függően különböző időtartamra felfüggeszteni!  

4. számú melléklet  
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Az iskolai könyvtár használati rendje  

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói 

használhatják a könyvtár hivatalos nyitvatartási idejében. A beiratkozás és a szolgáltatások 

igénybevétele díjtalan.  

Kölcsönzési szabályok:  

1. A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtárosok tudtával szabad kivinni.  

2. A kölcsönzés a KÖZTÉKA számítógépes könyvtári rendszerrel, vonalkódos kölcsönzéssel történik.  

3. Egyszerre legfeljebb 1-6 kötet kölcsönözhető (alsó tagozaton 1-4, felső tagozaton és a 

gimnazistáknak maximum 6).   

4. A kölcsönzés időtartama legfeljebb 1 hónap. Ez nem vonatkozik a tartós tankönyvekre, amelyek 1 

tanévre kölcsönözhetők.  

5. A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható.  

6. A visszahozott könyvet a könyvtárosnak kell átadni, aki elvégzi a visszavételi ügyintézést.  

7. Folyóiratokat csak indokolt esetben egy napra (zárástól nyitásig), ill. hétvégére lehet kikölcsönözni.  

8. A piros csíkkal jelzett kézikönyvek csak helyben használhatók.  

9. A kézikönyveket, audiovizuális dokumentumokat a tanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik, 

amit a napi kölcsönzési regisztrációban mindig rögzíteni kell.  

10. A tanulók órára tankönyveket abban az esetben kölcsönözhetnek, ha még aznap vagy legkésőbb 

másnap reggel visszajuttatják azokat a könyvtárba. Ellenkező esetben az adott tanévben nem 

kölcsönözhetnek több tankönyvet rövidtávra.   

11. A KÖZTÉKA könyvtári adatbázis, és az Internet csak a könyvtáros tanár engedélyével és 

felügyelete mellett használható.   

12. Szándékos rongálás vagy a könyvtári könyv elvesztése esetén az olvasónak azonos tartalmú 

könyvvel pótolni kell a hiányt.  

13. Tanév végéig minden kikölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.  

14. A nyári időszakra csak rendkívül indokolt esetben (külön szaktanári engedéllyel) lehet könyvet 

kiadni.  

15. Az olvasó tanulói vagy dolgozói jogviszonya megszűnése előtt köteles rendezni könyvtári 

tartozását.  

Egyéb rendelkezések:  
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1. A könyvtárban enni, inni, dohányozni, szerencsejátékot űzni tilos.  

2. A könyvtárba kabátot, táskát behozni nem szabad.  

3. A könyvtárban tartott szakórák után az olvasótermet rendben, tisztán kell átadni.  

4. A könyvtár tisztaságára és rendjére mindenkinek vigyáznia kell.  

5. Az olvasóteremben hangoskodással nem szabad a munkát zavarni, csendben kell lenni.  

6. A tanórák látogatása alól felmentett tanulók a könyvtárban tartott tanítási órák alatt 

használhatják az olvasótermet, amennyiben az előző pontokat maradéktalanul betartják.   

  

A könyvtár nyitvatartási rendje:  

Tanítási napokon: 8 – 15.55 óráig.  

Tanítási szünetekben a könyvtár zárva tart.  

A könyvtár nyitvatartási rendje a könyvtáron kívül, jól látható helyen kell elhelyezni. A nyitva 

tartás idejét az iskola éves munkatervében és az órarendben rögzíteni kell. Nyitvatartási időben 

lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, könyv- és könyvtárhasználati órák, 

könyvtárhasználatra épülő szakórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, melyek 

tervezésében, szervezésében, megvalósításában a könyvtáros tanárok a szaktanárokkal együtt 

vesznek részt.  

Tanteremhiány miatt a könyvtárban tartott szakórákon a könyvtári rendszabályok érvényesek.  

A tanóra látogatása alól felmentetteknek a könyvtárban kell tartózkodniuk, ha ez nem ütközik 

tanórával vagy rendkívüli zárva tartással. Az itt lévő diákoknak jelenlétüket aláírással kell igazolni, 

egy erre rendszeresített füzetben.  

A könyvtárban tartott tanórák idején a felmentetteknek az udvaron vagy az aulában kell 

tartózkodniuk.  

A könyvtár használóinak, olvasóinak kötelessége a könyvtárhasználati szabályzat betartása.  

A könyvtárhasználat szabályait a könyvtárban jól látható helyen kell elhelyezni.  

  

A könyvtári számítógépek használatának rendje (A Net-etikett 13 pontja)  

1. A számítógépeket csak felügyelettel, a könyvtár nyitvatartási idejében lehet használni.  

2. A használat egyszeri időtartamát maximum félórában állapítottuk meg.  
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3. Amennyiben nem tanulási céllal használja a diák a számítógépet, a 30 perc megszakítható annak 

javára, aki gyűjtőmunkát vagy egyéb kutatómunkát végezne.  

4. A számítógép használatának kezdetét és befejezését be kell jegyezni az erre rendszeresített füzetbe.  

5. A számítógép-használat nem csoportfoglalkozás, egyedül kell dolgozni!  

6. A számítógép használata 7. osztály alatti korcsoportnál csak indokolt esetben lehetséges.  

7. Minden hibát, üzemzavart jelezni kell!  

8. Másolás céljára nem lehet használni semmilyen adathordozót! Ennek módját meg kell beszélni a 

könyvtárossal!  

9. Az internetről letölteni csak a könyvtáros tanár engedélyével szabad.  

10. A számítógép beállításait (rendszer, képernyőkímélő, háttér, jelszó, böngésző, kezdőlap stb.) 

megváltoztatni tilos!  

11. A könyvtári számítógépeken nem szabad chat-elni (csetelni), valamint a jó ízlést sértő Internet 

oldalakat böngészni!  

12. A használó felelősséggel tartozik a gép rendeltetésszerű használatáért, a bútorok, ill. számítógépes 

környezet állapotáért, tisztaságáért.  

13. Aki a fenti szabályoknak nem tesz eleget – hosszabb vagy rövidebb ideig – kizárható a számítógépek 

használóinak sorából.  
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5. számú melléklet  

Teendők tűz- és bombariadó esetén  

Feladat a munkaidő alatt keletkező tűzesetnél:  

  

▪ A pedagógus, tanuló, munkavállaló, aki az Iskola területén bárhol tüzet vagy annak közvetlen 

veszélyét észleli, azonnal köteles a tűzjelző rendszert bekapcsolni és jelenteni az Iskola 

igazgatójának, vagy helyettesének, illetve a tűzvédelmi megbízottnak, a porta szolgálatot 

ellátó biztonsági őrnek.   

▪ A tanulók, tanárok, személyzet a Tűzriadó tervben foglaltak szerint kötelesek cselekedni.  

▪ A tűzjelző rendszer hibája esetén, ha a tűzeset jellege, kiterjedése azt indokolja, az épületben 

tartózkodókat szaggatott csengőhanggal, vagy áramszünet esetén tűzilármával kell riasztani.  

Jelzés módja:   

• Az iskola tűzjelző rendszerének szirénáinak működése, működésbe hozása.   

• Az iskolacsengő 30 mp ideig szaggatott hangjelzéssel működik. Az első jelsorozat után 

10 mp múlva a szaggatott csengetés még egyszer megismétlődik.   

• Az elektromos csengő hibája esetén, kézi csengővel egy adott személy (igazgatóhelyettes, 

gondnok) jelez, „TŰZ VAN”, vagy „RIADÓ” felkiáltások.  

Teendők jelzés esetén:   

• A tantermekben tartózkodó diákok, a tanár utasítására minden ott lévő személyes 

holmijukat magukhoz veszik, és a lehető legrövidebb időn belül kettes oszlopba 

sorakoznak.  

• A tanár vezetésével fegyelmezetten vonulva, a kijelölt legrövidebb úton és időn belül 

elhagyják az iskola területét. Az előre kijelölt helyre vonulnak.  

• Az épületben csak a tűzoltással, vagy vizsgálattal megbízott személyek és az 

iskolavezetés meghatározott tagjai maradhatnak.  

• A tanulók és a tanáraik, valamint a technikai személyzet tagjai a veszélyhelyzet 

elmúltával, az iskolavezetés engedélyével térhetnek vissza az épületbe.  

Egyéb:  

• Helyi vészhelyzet esetén első teendő az iskolavezetés haladéktalan értesítése, telefon, 

vagy küldönc segítségével.  
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• A tanár ilyenkor sem hagyhatja magukra a gyerekeket!  

Tűz vagy egyéb rendkívüli eseménykor a másodkulcsok a portánál (kulcsszekrényben) felvehetők.  

 Munkaidőben a tüzet észlelő személy köteles a tüzet a tűzoltóságnak a  105-ös távbeszélőn azonnal 

bejelenteni.  

  

A tűzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni:  

„TÜZET JELZEK”  

 a tűzeset pontos helyét, címét: Budapest XII. Mártonhegyi út 34.  

 mi ég, mi van veszélyeztetve, mekkora a tűz terjedelme,  

 emberélet van -e veszélyben, személyi sérülés történt- e,  a tűzjelző nevét, a jelzésre 

használt távbeszélő számát.  

A tűzjelzéssel egyidőben amennyiben szükséges, el kell végezni a terület áramtalanítását és a 

gázvezeték lezárását. Ezt a tűz terjedelme, nagysága határozza meg!  

Erre csak az intézményvezető adhat utasítást.  

A tűzjelzés megtörténte után meg kell kísérelni a készenlétbe helyezett és rendelkezésre álló 

tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsapokkal a kezdődő tűz oltását, valamint az anyagok, eszközök 

mentését.  

Elektromos berendezések tüzeit vízzel oltani tilos!  

Tűzriadó és kapcsolatos feladatok végrehajtása:  

a) Az igazgató, helyettese, illetve a tűzvédelmi megbízott:  

- elrendelik a tűzriadót és ellenőrzik annak terv szerinti végrehajtását,  

- elrendelik az Iskola teljes vagy részleges áramtalanítását,  

- értesítik a tűzoltóságot, és ha szükséges a mentőket és a rendőrséget.  

c) Az óratartó pedagógusok a kijelölt helyre vezetik az osztályokat, illetve a tanulókat, ellátják 

azok felügyeletét.  

d) A gondnok (fűtő), ha erre az igazgatótól, vagy tűzoltóságtól utasítást kap (a kazánház 

felügyeletével megbízott személy) leállítja a fűtőberendezést, elzárja a gázfogadó főcsapját.  

e) Az iskola titkár biztonságba helyezi az iskola dokumentációját.  

KIÜRÍTÉSI TERV  

A helyiségek kiürítése:  
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Tűz esetén a helyiségeket és az épületet fegyelmezetten el kell hagyni a kijáratokon és 

vészkijáraton keresztül, e közben ügyelni kell arra, hogy pánikhelyzet ne alakuljon ki. - a rajzos 

mellékletben jelölt útvonalaknak megfelelően. Amennyiben a kijelölt kijárat megközelítése 

veszélyt jelent, akkor a kimenekítést a másik lépcsőházon keresztül kell a szabadba menni. A 

vészkijárati ajtók megnyitásánál nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az intenzívebbé váló 

légcserétől a tűz megélénkülhet, terjedése felgyorsulhat, ezért csak az emberélet mentése 

érdekében és idejére célszerű végrehajtani.  

    

Levonulás rendje:   

„A” épületből:  

▪ II. emelet:   7-es, 8-as tanteremből  

A lépcsőházon és a főbejáraton át a főkapun keresztül az utcára (JÁR-

DÁRA) vonulnak.  

5-ös, 6-os tanteremből  

A lépcsőházon át a „D” épület kijáratát használva a B” épület udvarán 

keresztül, a kapun át az utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  

▪ I. emelet:   1-es, 2-es, 3-as, 10-es, 11-es, 12-es tantermekből  

Az I. emeleti zsibongón keresztül a sportudvaron lévő kis sportpályára 

vonulnak.  

4-es tanterem  

„D” épület kijáratát használva a B” épület udvarán keresztül, a kapun 

át az utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  

9-es tanterem  

A sportudvaron lévő kis sportpályára vonulnak.  

▪ Földszint: tanári szoba, titkárság, számítástechnika, gazdasági iroda, pénztár, előadó, 

tanterem, porta, kémia-fizika labor  

A főbejáraton keresztül az utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  

▪ Alagsor:  Raktárak, öltözők, kondi termek  

Lépcsőházon keresztül a földszintre, és a főbejáraton keresztül az 

utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  
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„B” épületből:  

▪  IV. emelet:  8-as tanterem, kazánház  

▪  III. emelet:   6-os, 7-es tantermek  

▪  II. emelet:   4-es, 5-ös tantermek  

▪  I. emelet:  2-es, 3-as tantermek  

▪  Földszint:  1-es tanterem, számítástechnika, háztartástan, zeneszoba  

A lépcsőházon keresztül a „B” épület  udvarán keresztül, a kapun át 

az utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  

Akadályoztatás esetén a III.-IV. emeletről a tetőtéri teraszra kell vonulni.  

    „C” épületből:     ebédlő, konyha, büfé, tantermek   

    Konténer épület:   K-1, K-2,   

    „E” épületből:     E/11, E/12, E/13, E/21, E/22, E/23 tantermek  

Mindenkinek a nagy sportpályára kell vonulni.  

„D” épületből:  

▪ II. emelet:  könyvtár  

▪ I. emelet:  csoportszoba, tantermek  

▪ Földszint:  öltözők, orvosi  

Lépcsőházon keresztül a nagy sportpályára vonulnak.  

Akadályoztatás esetén „B” épület udvarán keresztül a kapun át az 

utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  b) Akadályoztatás esetén I.–II. 

emeletről a tornaterem tetejére vonulni.  

▪ Alagsor:  tornaterem, sportszertár  

Lépcsőházon keresztül a földszintre és a nagy sportpályára vonulnak. 

Akadályoztatás esetén „A” és „B” épület közötti udvaron keresztül a 

kapun át az utcára (JÁRDÁRA) vonulnak.  

Kondicionáló épületből: kondicionáló terem, öltözők   -    Közvetlenül 

az „B” udvarra kell vonulni.  

  


