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1. Alapadatok: 

 

Intézmény neve: Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Intézmény székhelye: 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky út 1. 

Intézmény OM azonosítója: 201345 

 

2. Tanulói jogviszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos 

szabályok 

Tanulói jogviszony kezdete: 

 felvétel vagy átvétel útján, amelyről a tagintézmény vezetője dönt a hatályos jogszabályok szerint 

 más intézményből érkezett tanulók esetében a beiratkozás időpontjával jön létre, 

 első osztályba lépő tanulóknál az aktuális tanév kezdetén, szeptember 1-én jön létre. 

A tanulót szülője, gondviselője, (a továbbiakban: szülő) írathatja be az iskolába a következő dokumentumok 

bemutatásával:  

 

Az első évfolyamban történő beiratkozáskor be kell mutatni:  

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;  

- a szülő személyi igazolványát;  

- a szülő és gyermek lakcímkártyáját 

- a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt; 

- a gyermekorvos felvételi javaslatával; 

- szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.  

 

Második – nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni:  

- a tanulói születési anyakönyvi kivonatát; 

- a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját; 

- az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; 

A tanulói jogviszony létesítéséről a tagintézmény-vezető dönt a tagintézmény-vezető helyettes, a művészeti 

tanszakvezető javaslata, illetve a leendő osztályfőnök véleményének kikérésével. Az alapfokú művészeti képzésben 

tanulói jogviszony a fentieken túl akkor keletkezik, ha a tanuló megfelel az iskolai képességvizsgálaton az adott 
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tanszaknak, feltéve, ha elrendeli azt az intézmény. A felvételről minden esetben az iskola tagintézmény-vezetője dönt 

a művészeti képzésért felelős intézményvezető- helyettes és a tanszakvezető javaslata alapján az adott csoport 

létszámhatárainak figyelembe vételével.  

A felvétel elutasításra kerül, ha az adott tanszak létszáma betelt, illetve a tanuló a képességvizsgálaton nem felel meg. 

 

A tanulói jogviszony megszűnik: 

- az általános iskolai oktatásban, ha más intézménybe iratkozik; 

- az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján, 

- 16 éves kor betöltésével (kiv. SNI-s); 

- a tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti 

-  ha a tanuló elérte a tankötelezettség határát, és az igazolatlan hiányzása elérte a 30 órát. 

- az iskolából bármilyen okból távozó tanuló gondviselője csak abban az esetben kaphatja meg az Értesítés 

iskolaváltozásról nyomtatványt, ha visszaadta a kölcsönzött könyveket, átadta, behozta a befogadó 

nyilatkozatát, illetve az iskolának vagy az osztályának semmivel nem tartozik. 

- a művészetoktatásban, ha a tanuló a térítési díjat, tandíjat nem fizeti be a meghatározott befizetési időszak 

végéig, vagy ha a tanév első félévének megkezdéséig nem adja le a jelentkezési lapját a szükséges igazolásokkal 

együtt.  

- A szülő írásbeli, megszüntető kérésére. 

 A beiratkozott tanulóra a felvétel napjától érvényesek a házirendben foglalt szabályok.  

 

3. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok 

3.2 A tanulói jogviszony ideje alatti vizsgák 

 

Intézményünkben a javítóvizsga, osztályozóvizsga időpontját a tagintézmény-vezető  állapítja meg, s erről írásban 

értesíti a tanuló szülőjét/gondviselőjét, valamint az intézmény honlapján és hirdető tábláján is közzé teszi. 

(Mindezekről értesíti az érintett nevelőket is.) A javítóvizsga témaköreiről a törvényi előírásnak megfelelően 

tájékoztatja a tanulókat. 

Iskolánkban a művészeti tagozaton a tanulók a jogszabályi előírásoknak megfelelően tehetnek és tesznek vizsgát.  

A kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók a tagintézmény-vezető által 

meghatározott időben a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot a tudásáról. 

A mindennapos iskolába járás alól felmentett egyéni munkarendben tanuló osztályozóvizsgáját január és június 

hónapban, valamint aug.21-30. között teheti le. 
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Az iskola tagintézmény-vezetőjének engedélye szükséges ahhoz, hogy az iskola két vagy több évfolyamára 

tanulmányi követelményeket a tanuló az előírtnál rövidebb vagy hosszabb idő alatt is teljesíthesse. (külföldről 

érkező, nem magyar anyanyelvű tanulók esetében) 

Ha a tanuló egy tanév alatt két tanév tantervi anyagát teljesíti, osztályozóvizsgáját jan. 15-31. és jún.1-15. között 

teheti le. 

A tanuló minősítéséről, magasabb évfolyamba lépéséről a nevelőtestület dönt.  

Ha a tanuló a tantervi követelményeket szorgalmi időben nem teljesíti, csak akkor léphet magasabb évfolyamba, 

ha a javítóvizsgán megfelel. A javítóvizsga augusztus 21. és augusztus.30. közötti időszakban rendelhető el. 

       Osztályozóvizsgát köteles tenni az a tanuló a félévi és tanévvégi osztályzat megállapításához, aki: 

- a tanórai foglalkozások alól felmentett, 

- az intézmény igazgatója engedélyezte, hogy tanulmányi kötelezettségeit az előírtnál rövidebb idő alatt 

teljesítse, 

- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, illetve az egyes tantárgyak éves órakeretének 30%-ánál 

többet hiányzott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető. 

Amennyiben a tanuló igazolatlan hiányzása meghaladja a 20 tanórai foglalkozást a nevelőtestület 

megtagadhatja az osztályozóvizsga letételét. 

- egyéni munkarendben tanuló volt. 

 

Az osztályozó- és javítóvizsgák bizottság előtt folynak. A vizsgabizottságot az iskola tagintézmény-vezetője bízza 

meg. 

Elnök: 

- tagintézmény-vezető helyettes, vagy a művészeti képzésért felelős intézményvezető- helyettes 

Tagjai: 

-  diákot pótvizsgáztató nevelő  

- vele azonos szakos nevelő (amennyiben van) 

 

Ha a tanuló a kijelölt időpontban a javítóvizsgán vagy osztályozóvizsgán nem tud megjelenni rendkívüli körülmény 

miatt /melyet hivatalosan igazolnia kell/, a vizsgát a tárgyév szeptember 1-10. között teheti le.  

A tanulót és szüleit az osztályozó- és javítóvizsgáról legkésőbb 10 nappal előtte értesíteni kell. Az osztályozó- és 

javítóvizsga jegyzőkönyveit iktatottan irattárban kell tárolni.  
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3.2 Független vizsgabizottság előtti beszámolás 

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig 

írásban jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni 

tudásáról. 

 

3.3 Az egyéni munkarendben tanulók  joggyakorlása 

Ha a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja és a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes 

folytatása és befejezése szempontjából előnyös, a tankötelezettség teljesítése céljából határozott időre, a szülő 

kérelmet nyújthat be egyéni munkarend engedélyezésére az Oktatási Hivatalhoz a tanévet megelőző június 15-éig. 

Június 15-e után csak abban az esetben lehet kérelmet benyújtani, ha a kitűzött időpontot követően a rendes 

tanulói jogviszony iskolába járással történő teljesítésének akadálya merült fel. 

 Az egyéni munkarendben tanuló, valamint a kötelező tanórai foglalkozások alól felmentett tanuló félévkor és év 

végén osztályozóvizsgán ad számot tudásáról. 

Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján egyéni munkarendben tesz eleget, 

felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni munkarendben a tanuló magatartását 

és szorgalmát nem kell minősíteni. 

Az egyéni munkarenddel rendelkező, kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, látogathatja az 

intézmény könyvtárát, valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen kérelméről az iskola 

igazgatója dönt. 

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait az Oktatási Hivatal által engedélyezett egyéni munkarend 

keretében folytatja, iskolai neveléséről, és oktatásáról, felkészítéséről, érdemjegyeinek és osztályzatainak 

megállapításáról a szakértői véleményben foglaltak szerint az iskola gondoskodik. 

Az egyéni munkarendben tanulók részt vehetnek a tanulmányi kirándulásokon, erdei iskolai programon. 

Az egyéni munkarendben tanuló minden iskolai megmozduláson csak azzal az osztállyal vehet részt, melynek beírt 

tanulója.  

 

4. A tanulók jogai 

A tanulói jogok azokat illetik meg, akik hivatalos tanulói jogviszonyban állnak az iskolával. 

Az iskola minden tanulójának joga van, hogy 
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- adottságának és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

- személyiségi, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, amennyiben ez nem sérti mások hasonló 

jogait, 

- kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, tanulmányi munkájának 

értékeléséről, iskolai élettel összefüggő kérdésekről, de ezzel tanulótársát tanuláshoz való jogát nem 

korlátozhatja, a pedagógusok emberi méltóságát nem sértheti, és a munkavégzésben nem korlátozhatja. És 

ezen kérdésére legkésőbb 15 munkanapon belül érdemi választ kapjon, 

- a megfelelő alkalommal kérdést intézzen az iskola tagintézmény vezetőjéhez és a szülői szervezethez,  

- javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos diákokat érintő kérdésekben a DÖK-on keresztül, 

ennek fóruma a diákközgyűlés. 

- részt vegyen az iskolai közösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, 

versenyeken, 

- választott vallásának megfelelően hittanórákon vegyen részt az iskolában, de tartsa tiszteletben a többi tanuló 

más meggyőződését, 

- szülője kérje a szakértői bizottság javaslata alapján az iskola tagintézmény-vezetőjét, hogy mentesítse egyes 

tantárgyrészekből az osztályozással történő értékelés alól, amennyiben ezt javasolja a szakértői és 

rehabilitációs bizottság (írásbeli helyett szóbeli beszámoló). A felmentés iránti kérelmeket a tagintézmény-

vezetőnek kell eljuttatni, amely egyben jelentkezést biztosít számára a fejlesztő foglalkozásra. 

- napközi otthonos ellátásban részesüljön, amely iránti kérelmet a napközis nevelőnek kell átadni az előző tanév 

végén, 

- az iskolában biztonságos és egészséges környezetben tevékenykedjen, 

-  testi és lelki erőszaknak észlelt megalázó büntetést jelezzen 

- használja az iskola helyiségeit, eszközeit az óvó-védő rendszabályok előírásainak megfelelően. 

- használja az iskolai könyvtárat és az Internetet nyitvatartási időben a könyvtárhasználati szabályoknak 

megfelelően. 

- rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, amennyiben ezzel szülei egyetértenek. 

Amennyiben nem, úgy magánúton kell erről gondoskodni a szülőnek, és erről a határozatukról írásban kell, 

hogy tájékoztassák az iskolát a tanév első tíz napján. 

- a diákkörök, sportkörök munkájába bekapcsolódjon, 

- diákönkormányzatot /DÖK/ hozzon létre (a jogszabályokban rögzített módon) és tisztséget viseljen, 

- egyéni munkarendben tanulói jogviszonyt létesítsen, amennyiben a szülők által benyújtott kérelem alapján az 

Oktatási Hivatal engedélyezi. Jogairól, kötelességeiről felvilágosítjuk az SZMSZ-ben foglaltak szerint. 

- független vizsgabizottság előtt számot adjon tudásáról. 
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- tájékozódjon a továbbtanulásról, pályaválasztási kérdésekben a különböző prospektusok alapján. A fel nem 

vett tanulókat fogadó iskolát a Kormányhivatal jelöli ki. 

- tudja, hogy az iskola köteles tájékoztatni a szülőket a továbbtanulási teendőkről 

- csak napi két témazáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján 

- kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kaphassa 

- joga van tantárgyválasztáshoz a pedagógiai programban rögzítettek szerint (nyelv, szakkör, sportkör, 

hittan/erkölcstan, stb.) 
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5. Tanulói jogok érvényesítése iskolánkban 

5.1 Jogorvoslati jog gyakorlása 

Az intézmény a belső érdeksérelmek, jogsérelmek kezelésére belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. 

Ezek:  

 diákközgyűlés 

 diákönkormányzat  

 osztályfőnöki segítség 

A tanuló jogorvoslati segítségért elsősorban osztályfőnökéhez fordulhat. Amennyiben érintettség miatt ez 

nem megoldható, kérheti a tagintézmény-vezető vagy helyettese segítségét. 

 

5.2 Kérdezés- érdemi válasz rendje 

A tanulók kérdéseinek érdemi megválaszolása érdekében az iskola a következő lehetőségeket kínálja:  

- Írásbeli kérdést minden tanuló közvetlenül intézhet az iskola bármely dolgozójához levélben az osztályfőnökön 

– érintettség esetén az tagintézmény-vezető helyettesen – keresztül. 

- A tanuló bármely ügyében, bármely tanítási napon fordulhat osztályfőnökéhez, szaktanárához.  

- A tanuló vezetői döntést igénylő ügyeit az osztályfőnök juttatja el a tagintézmény vezetőjéhez. 

- Szóbeli kérdéseit minden tanuló felteheti osztályfőnökének osztályfőnöki órán vagy óraközi szünetekben. A 

tagintézmény-vezetőjével előzetes egyeztetés alapján a fogadóóráján bármely tanuló. 

- Diákönkormányzati képviselőiken keresztül az osztályt vagy a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések 

megválaszolását kérhetik a diákok. 

- A tanulócsoportokat, osztályokat érintő kérdésekben az osztály diákönkormányzati képviselője fordulhat az 

osztályfőnökhöz, a tagintézmény-vezető helyetteshez, tagintézmény vezetőjéhez. 

- A tanulóknak írásbeli kérdéseikre 15munkanaponi, szóbeli kérdésekre 8 munkanapon belül érdemi választ kell 

kapniuk.  

5.3 A tanulók közösségének meghatározása, véleményezési, egyetértési jog 

gyakorlása szempontjából 

A tanulók nagyobb közösségének meghatározására az iskolai diákönkormányzat kötelező véleményezési jogának 

gyakorláshoz intézményünkben a diákönkormányzat kötelező véleménynyilvánítási jogának alanyi minimuma a 

tanulói létszám 50%+1 fő, intézményegységeket érintő kérdésekben 50%+1 fő, évfolyam vagy osztályközösség, 

vagy csoportérintettség mellett pedig minimum 75%.  
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6. A tanulók kötelességei 

 

Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy 

- rendes munkával, fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, 

- társainak, az iskola dolgozóinak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,  

- a tanórán, a választott iskolai foglalkozásokon, a tanulmányi kirándulásokon, az iskolai ünnepélyeken részt 

vegyen, 

- minden az iskolában tartózkodó személyt (gyereket, felnőttet, ismerőst és ismeretlent) naponta kétszer, az 

első találkozáskor, illetve az elbúcsúzáskor a napszaknak megfelelően köszöntsön, 

- a szükséges felszerelést, taneszközöket, a tanítási órákra magával vigye, azokat rendben tartsa,  

- a tanuló a tanításhoz nem szükséges eszközt (MP3 lejátszó, ékszer, játék, tablet stb.) nem hozhat be magával, 

- minden behozott értékes tárgyára vigyázzon, mindezekért az iskola nem tud felelősséget vállalni, 

- a behozott mobiltelefon  a tanítási órán és szünetekben kikapcsolva az iskolatáskában legyen, video- és 

hangfelvétel készítése a tanuló által tilos 

- közreműködjön az érdemjegyek folyamatos beírásában, a tájékoztató füzet bejegyzéseit szüleivel aláírassa, a 

tájékoztató füzetet mindig magával hozza az iskolába, és az órák elején a padjára kitegye, 

- tartsa be a viselkedési szabályokat, 

-  az intézmény területén, tanórákon és tanórák közötti szünetekben, az iskola által szervezett foglalkozásokon 

és egyéb rendezvényeken olyan magatartást tanúsítson, amelyek az általános kulturált és udvarias viselkedési 

szabályoknak megfelelnek, ne veszélyeztesse maga, tanulótársai, a pedagógusok és más személyek testi 

épségét és egészségét,  

- a tanórák, foglalkozások megkezdésekor, a csengetéskor fegyelmezetten várja a pedagógust, az időjárástól 

függően az udvaron vagy az aulákban. 

- a szaktantermekbe csak a szükséges eszközt vigye be,  

- kabátot, sapkát a folyosón található szekrényben helyezzen el, ha az osztályban nincs fogas, 

- óvja és őrizze meg a rábízott eszközöket, 

- óvja saját és társai testi épségét, haladéktalanul jelentse, ha veszélyeztető jelenséget észlel, tapasztal. Az 

esetleges baleseteket tanárának, osztályfőnökének jelentse. 

- tartsa rendben környezetét, őrizze meg az iskola tisztaságát, felszereléseit, segítsen a rend megőrzésében, 

- tartsa tisztán az osztálytermét, asztalt, padot, széket, valamint az utolsó tanítási óra után a padból és a pad 

alól a szemetet a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe helyezze, és a székét a padra tegye fel.  

- tűz- és bombariadó esetén az utasításokat tartsa be, 
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- tartsa be a létesítmények használati rendjét, a balesetvédelmi előírásokat,  

- ismerje és tartsa be a Házirend előírásait.  

 

7. Az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezések 

 

A tanévnyitó értekezleten az iskola tagintézmény-vezetője a nevelőtestület elé terjeszti a tanítás nélküli munkanapok 

számát. Egy tanítás nélküli nap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai DÖK jogosult 

dönteni. A felhasználható további napok programjáról a nevelőtestület dönt a tanévnyitó értekezleten a 

tagintézmény-vezető előterjesztése alapján /az adott tanév rendjéről szóló jogszabály szabja meg a felhasználható 

napok számát./ 

7.1 Az iskola nyitva tartása 

Az intézmény nyitva tartási ideje: 

Szorgalmi időben, tanítási napokon (diákok- szülők) részére hétfőtől péntekig reggel 7.00 – délután 17.00-ig tart 

nyitva (kivétel a munkatervben rögzített rendezvények, szülői értekezletek, fogadó órák) 

Az iskola nyitva tartási időben szervezi: 

- a kötelező tanítási órákat, 

- a napközi, illetve a tanulószobai foglalkozásokat, 

- a reggeli ügyeletet,  

- a tanórán kívüli, iskola által szervezett foglalkozásokat, 

- a művészeti órákat. 

 

A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre a tagintézmény-vezető adhat engedélyt. 

Az iskola helyiségeit- tanítási időn túl és tanítási szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján 

nyitva tartjuk. 

A külső igénybe vevők az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben 

tartózkodhatnak. 

Hivatalos ügyek intézése a tanulóknak az iskolatitkári irodában történik munkaidőben, a kijelölt időszakban pedig 

a szülőknek. 

A művészeti iskola hivatalos ügyeinek intézése, a gazdasági ügyek intézése (térítési díj – tandíj befizetése) az 

iskolatitkári irodában történik az előre meghirdetett időben. 
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A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti 

rendet az iskola tagintézmény vezetője határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a fenntartó, szülők, 

tanulók és a pedagógusok tudomására hozza. 

 

8. A tanítási nap rendje, szabályai 

8.1  A tanítás előtti gyülekezési hely  

Az oktatás kezdete előtt a tanulóknak az aulákban, jó idő esetén az udvaron kell fegyelmezetten várni a nevelőt 

(az ügyeletes nevelő utasítása alapján). 

 

A művészetoktatásban a tanítás a tagintézmény órarendjéhez igazodóan a tagintézmény-vezető döntése szerint a 

tanév elején meghatározott időpontban kezdődik. Gyülekezés a művészeti órák megkezdése előtt tíz perccel, 

rendezvényeken, szereplés előtt, tanára útmutatása szerint, a kijelölt helyen.  

 

8.2 Reggeli ügyelet 

Reggeli ügyeletet 7.00 – 7.30 között, nappali tanári ügyeletet 7.30 – 12.45 között tartunk, illetve napköziben 16.30-ig 

biztosítunk felügyeletet. Az étkezést is felügyeljük az étkezéssel töltött időszakban. 

Az ügyeletes nevelők az ügyeletük ideje alatt kötelesek a gyermekekkel tartózkodni. 

Az alsó tagozatos tanulók és napközis tanulók szüleinek írásban kell nyilatkozni, hogy gyermekük mikor, önállóan vagy 

kísérettel hagyhatja el az iskolát (formanyomtatvány alapján, melynek megőrzése az osztályfőnök vagy napközis 

nevelő feladata). 

A tanítás kezdete előtt szülők a gyermekeiket beszoktatási időszak után a gyülekezési helyig kísérhetik.  

8.3 Csengetési rend 

Iskolánkban a csengetési rend az alábbi:  

 

Óra Becsengetés Jelző Kicsengetés  Szünet 

1. 8.00 8.40 8.45 15 perc 

2. 9.00 9.40 9.45 15 perc 

3. 10.00 10.40 10.45 15 perc 

4. 11.00 11.40 11.45 10 perc 
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5. 11.55 12.35 12.40 5 perc 

6. 12.45 13.25 13.30 10 perc 

7. 13.40 14.20 14.25  5 perc 

8. 14.30 15.10 15.15  

 

 

 

8.4  A tanítási órák és szünetek rendje 

 

Szükség esetén az órarendben meghatározott óránál kevesebbet tartunk, ilyenkor a szülőt írásban tájékoztatjuk. A 

szünetek időtartalma rendkívüli esetekben megváltozhat. 

Tanítási órák ideje 45 perc. 

 

Az óraközi szüneteket tanulóink az ügyeletes nevelők utasítása szerint a folyósokon /aula/ vagy az udvaron töltik a 

kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. Az iskolai szünetekben tilos a 

kézilabdakapukon, labdavédő hálókon való függeszkedés. A folyosókon, lépcsőkön közlekedéskor a tanulóknak tilos 

rohangálni, lökdösődni, kötelező figyelni kisebb társaikra.  

- Az iskolai szünetekben a kijelölt pályán szabad labdázni /kézilabda pálya/. 

- Kerékpározni az iskola területén tilos! 

- Az intézmény területére gépjárművel csak indokolt esetben szabad behajtani a tagintézmény-vezető előzetes 

engedélyével. 

 

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, az elektronikus 

naplóban rögzíti. (A 3 igazolatlan késés egy igazolatlan órát jelent) A többszöri indokolatlan késésért a tanuló szülőjét, 

gondviselőjét fel kell szólítani.  

A szülők tájékoztatásának rendje a késésről: az érintett szaktanár, illetve a tanuló osztályfőnöke tájékoztató füzeten, 

elektronikus naplón keresztül értesíti az adott tanuló szüleit. 

 

A tanítási órákon a tanuló köteles: 

- csak a tanórán szükséges felszereléseit, és az ellenőrzőjét előkészíteni,  

- képességének megfelelően részt venni a tanórai munkában, 

- ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni, 

- felszólításra állva felelni, ha a tanár másképp nem rendelkezik. 
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Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások közlések céljára rendszeresített tájékoztató füzetet a tanuló köteles 3 napon 

belül a szülővel aláíratni. 

A tanuló a tanítási órák idején, szünetben vagy a napköziben csak a szülő írásbeli (tájékoztató füzetbeli) kérésére az 

osztályfőnök, napközis nevelő vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét a kilépési 

formanyomtatvány kitöltésével. 
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8.5  A hetesek kötelességei 

A hetesek megbízatása egy hétre szól az osztályfőnök kijelölése alapján. Becsengetés után a tanítási óra a hetes 

jelentésével kezdődik. A tanítási óra kezdetén a tanárt illetve az órát látogató személyt felállással és a napszaknak 

megfelelő köszönéssel köszöntik. 

 

A hetesek feladatai az alábbiak:  

- az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát, s a hiányzó tanulók nevét, 

- ha az órát tartó nevelő a becsengetés után 5 perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóságnak, 

- óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról /letörlik a táblát, leoltják a villanyt, becsukják az 

ablakot/. 

- az esetleges károkozásról értesítik az órát tartó nevelőt.  

 

8.6  A nevelők ügyelete 

A pedagógusok ügyeleti rendjét a tagintézmény-vezető és tagintézmény-vezető helyettes készíti el, figyelembe véve a 

tanári órarendet. Hiányzó pedagógus esetén az ügyeletes nevelő helyettesítésének megszervezése is a vezetőség 

feladata. Az ügyeletes nevelő köteles 7 óra 30 perctől 12 óra 45 percig a számára kijelölt helyen ügyeletet ellátni.  

 

7 és 7.30 között 1 ügyeletes nevelő, 7.30 és 12.45 között 1. és 2. emeleten 2-2 fő, a földszinten és a művészeti 

szárnyban 1 +1 ügyeletes nevelő dolgozik. 

 

Az iskolai felügyelet alatt értendő a tanuló testi épségének, megóvásáról és erkölcsi védelméről történő gondoskodás, 

a nevelési-oktatási intézménybe történő belépéstől a nevelési-oktatási intézmény jogszerű elhagyásáig terjedő 

időben, továbbá a pedagógiai program részeként tartott kötelező, az iskolán kívül tartott foglalkozások, programok 

ideje alatt.  

 

A tízóraiztató szünet ideje alatt valamennyi felsős tanuló a tanteremben, illetve az öltözőben tartózkodik pedagógus 

felügyelete mellett. (Az előző órát tartó nevelő) 

Az órát tartó nevelő az utolsó, aki elhagyja a tantermet. 

 

Az alsós tízóraizó gyerekeket és a nem tízóraizókat az osztályfőnök lekíséri az ebédlőbe. Az első szünetben az 1-2. 

évfolyam, a második szünetben a 3-4. évfolyam tízóraizik. A második tízórai szünetben a felső tagozatosak is 
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tízóraiznak, az előző órát tartó nevelő felügyeletével. Tízórai szünetben a büféből vásárlás után a tanulónak kötelező 

visszamenni a tanterembe. 

  

„Tízóraizó szünet” ideje alatt felsős tanuló nem tartózkodhat az intézmény udvarán!  

 

Pedagógusok az óraközi szünetekben a folyosókon, az aulában, az udvaron látnak el ügyeletet. Kirándulásokon, az 

erdei iskolában a programnak megfelelően szervezzük az ügyeletet. Iskolán kívüli program esetén a tanulókat az 

iskolától, az iskoláig, illetve előzetesen a szülővel egyeztetett gyülekezőhelyig kísérjük. 

 

8.7  Iskolaőri szolgálat, beléptetés 

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztályának alkalmazásában, iskolánkban Iskolaőri 

szolgálat működik. 

Feladata:  

- Tanítási időben bűnmegelőzés, bűnüldözés. 

- Nevelési-oktatási intézmény területén a pedagógusok meghatározott feladatainak, zavartalan ellátásának 

biztosítása. 

- Amennyiben az iskolán belül bármilyen jogsértő magatartást észlel, haladéktalanul tájékoztatni kell az iskolai 

protokoll szerint elvárt illetékes kapcsolattartót, és az illetékes rendőrkapitányságot. 

Beléptetés 

Az intézményünkbe látogatók belépésre a főbejáratot vehetik igénybe. A tanulók a kiskapun közlekedhetnek.  

A nagykaput 8 órakor a Iskolaőri szolgálat, a kiskaput szintén a Iskolaőri szolgálat bezárja, és 12.35-kor nyitja ki. A 

szülők reggel 7.45 percig,  a délelőtt folyamán csak előre egyeztetett hivatalos ügyintézés esetén az Iskolaőri szolgálat 

engedélyével tartózkodhatnak az iskolában. 

Ha a tanuló felnőtt kíséret nélkül el akarja hagyni az épületet a portai szolgálatnál kell jelentkezni, a szaktanár, az 

osztályfőnök, vagy az igazgatóság által kitöltött formanyomtatvánnyal, ezek egyik példányát a portai szolgálat gyűjti 

össze, majd a nap végén leadja az iskolatitkári irodában. 
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9. A tanulók mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 

 

A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról való hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. 

 

Szülő egy tanévben legfeljebb 5 tanítási napot igazolhat, ennél hosszabb időre való távolmaradásra a szülő írásbeli 

kérése alapján (rendkívüli eset) a tagintézmény vezetője vagy helyettese adhat engedélyt. Minden más esetben a 

hiányzást orvosi igazolással kell igazolni. Szülőnek a hiányzásról szóló igazolást a tanuló tájékoztató füzetébe kell 

beleírni. 

 

A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló 

osztályfőnökét a tanulók védelme érdekében.  

A tanulóknak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk a mulasztás követő egy héten  belül. 

 

A mulasztások következményeinek meghatározása. (A tananyag pótlása, az elmaradt dolgozatok, írásos beszámolók 

pótlása): A hiányzás alatt elsajátított új ismeretek pótlása kötelező. 

A iskola jelzési kötelezettsége igazolatlan mulasztás esetén 

 

A nevelési-oktatási intézmény házirendjében kell szabályozni a tanuló távolmaradásának, 

mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat. 

Ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról, valamint a kollégiumi foglalkozásról távol 

marad, mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

a) a tanuló a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint engedélyt 

 kapott a távolmaradásra; 

b) a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja; 

c) a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének 

 eleget tenni; 

d) a tanuló ideiglenes vendégtanulói jogviszonyának időtartamát a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

 rendelet 49. § (2b) bekezdése szerinti igazolással igazolja;1 

 

e) az általános iskola 7-8. évfolyamos, valamint a középfokú iskola 10-12. évfolyamos tanulója 

 - tanítási évenként legfeljebb két alkalommal - pályaválasztási célú rendezvényen vesz részt 

 vagy pályaválasztási céllal marad távol, feltéve, ha a részvételt a szervező intézmény által 

 kiállított igazolással igazolja. 
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Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell a házirendben 

foglalt szabályok szerint. 

A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés 

egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

Ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

Első alkalommal történő igazolatlan mulasztás esetén 

 

Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén - amennyiben a kollégium nem 

az iskolával közös igazgatású intézmény - a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első 

alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles 

kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 

Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 

Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola 

a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 

 

10 tanítási óra vagy egyéb foglalkozás igazolatlan mulasztása esetén 

Az iskola igazgatója értesíti: 

- a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és 

- tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot; 

- gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

 szakszolgálatot. 

(Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola és - szükség esetén - a kollégium 

bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására 

figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit 

szolgáló feladatokat.) 

Az iskola igazgatója felhívja a családi pótlék jogosultját az adott tanítási évben ötven kötelező tanórai 

foglalkozás igazolatlan mulasztása esetére meghatározott jogkövetkezményekre. 

A felhívásokat tájékoztatásul megküldi a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóság részére is. 

 

30 tanítási óra és egyéb foglalkozás igazolatlan mulasztása esetén 
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Tanköteles tanuló esetén az iskola tájékoztatja 

- az általános szabálysértési hatóságot. (2020. február 29. napjáig a járási/kerületi 

 kormányhivatal; 2020. március 1. követően a rendőrség); 

- a gyermekjóléti szolgálatot. 

A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén az iskola tájékoztatja 

- a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. 

 

50 tanítási óra és egyéb foglalkozás igazolatlan mulasztása esetén 

Az iskola igazgatója 

- haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

 gyámhatóságot; 

- a jelzéssel egyidejűleg megküldi a gyámhivatalnak a tankötelezettség, az iskolalátogatási 

 kötelezettség nem teljesítésének okait és e kötelezettségek teljesítésének előmozdítására 

 vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét; 

- kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál (Magyar Államkincstár) az ellátás 

 szüneteltetését. 

Kivéve, ha a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében olyan gyermek mulaszt igazolatlanul, 

 akit nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben helyeztek el, vagy aki 

 gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll és javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási 

 intézetben helyezték el. 

 

10. A napközi otthonra (tanulószobára) vonatkozó szabályok 

 

A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik. 

A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, a tanév első hetében, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni 

elhelyezését.  

Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Az iskola 

kötelezheti a gyengén teljesítő tanulók 15.30-ig történő jelenlétét. A napközis csoportok felvételi kérelmének 

elbírásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akik:  

- HH-s és HHH-s tanulók, 

- akik állami gondozottak, 
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- akik nehéz szociális körülmények között élnek, 

- akiknek mindkét szülője dolgozik, 

 

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével –a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – 

kezdődnek, és délután 16.30 óráig tartanak. Az a diák, aki nem mehet egyedül haza, annak a nevelővel kell megvárnia 

a szülőt. A napközis tanulási időszak 14.30 – 15.30-ig tart alsó tagozaton, felső tagozaton 14.30 – 16.00-ig, amely védett 

időszak. ( A tanulószoba 13.30-tól 15.00-ig tart.) 

 

A tanuló napköziből történő rendszeres eltávozásáról a szülő év elején köteles írásban nyilatkozni. 

A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.  

A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.  

A következő napi tanulói étkezés lemondását az adott tanítási napon 9 óráig teheti meg a szülő. Köteles jelezni, hogy 

várhatóan mikor igényli újra az étkezést. Ennek elmaradása esetén az étkezés rendelése folyamatos. 

A térítési díj visszafizetésére kerül sor, ha túlfizetése keletkezett és közben eltávozott az iskolából. (Bővebb 

tájékoztatás a titkárságon.) 

Nem rendezett térítési díj tartozás esetén a tanuló az iskolai étkezésből kizárható. A kizárást a napközis nevelő és a 

titkársági ügyintéző kezdeményezi az tagintézmény-vezetőnél. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozatát az ingyenes étkezés biztosításához a szülőnek az adott tanév 

szeptember 1-jén kötelező bemutatni, évközbeni megújítás esetén ismételten. A szülő köteles figyelemmel kísérni a 

határozatok lejárási határidejét. A rendszeres gyermekvédelmi határozat csak a nyilatkozat kitöltésével együtt jogosít 

ingyenes ellátásra. Ugyancsak szeptember 1-jei bemutatás vonatkozik a 3 vagy több gyermekes nyilatkozatokra.  

Az ebédlőbe való vonulás és tartózkodás rendje: A napközis tanulók az ebédlőbe nevelői kísérettel együtt mehetnek 

be és jöhetnek ki. Kialakított szokás, felelősi rendszernek megfelelően történik az étkeztetés. A nevelőknek az 

ebédeltetés ideje felügyelni, segíteni kell az étkező tanulókat. A vonulás rendje az ebédlőbe a nevelő utasítását figyelve 

és a gyalogos közlekedés szabályait betartva kell, hogy történjen.  

 

11. A tanórán kívüli tevékenységek szabályai 

 

Az iskola a tanulói foglalkozások mellett igény szerint, tanórán kívüli foglalkozásokat szervez (énekkar, sportkör, 

fejlesztő foglalkozás, korrepetáló, tehetséggondozó órák, könyvtár, művészeti órák).  

A tanítási idő után csak szervezett foglalkozásokon résztvevő tanulók tartózkodhatnak az intézmény területén.  

A fentebb felsorolt foglalkozások csak a pedagógus részvételével szervezhetők és bonyolíthatók. 



Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI 

 

22 

 

A tanulóinktól elvárjuk, hogy ezeken a foglalkozásokon az alapvető erkölcsi normáknak megfelelő magatartást 

tanúsítsanak, a választott foglalkozást csak tanév végén mondhatnak le.   

A foglalkozások 12.00 és 16.30 között kerülnek megszervezésre. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre, a tanórákra vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. A tanórákon kívüli foglalkozások óráinak hossza 45 perces, melyek között 5 perces szünetet 

kötelező tartani.  

 

A római katolikus plébánia, és a református egyházközség által kötött együttműködési megállapodás alapján történik 

minden évben intézményünkben a fakultatív hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározása és gyakorlása.  

12. A tanulók jutalmazása 

12.1 A dicséret és jutalmazás elvei 

Iskolán dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

- tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, 

- kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít,  

- eredményes kulturális, művészeti tevékenységet folytat. 

- kimagasló sportteljesítményt ér el, 

- jól szervezi és irányítja a közösségi életet tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez. 

- egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnévéhez. 

 

12.2 A dicséret formái 

A fenti elveknek megfelelően kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A kiemelkedő 

eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos 

dicséretben kell részesíteni.  

 

Elismerésként szóbeli és írásos dicséretek adhatók, mely utóbbiakat a tájékoztató füzetbe/ ellenőrzőbe és az 

elektronikus naplóba be kell jegyezni. 

A dicséretes és sikeres tanulók nevét közzé tesszük az iskolagyűlésen.  

 

Az írásos dicséretek formái: 

- tanítói, szaktanári, nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret,  
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- tagintézmény-vezető helyettesi dicséret,  

- tagintézmény-vezetői dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret, 

- jó tanuló, jó sportoló cím adományozása, 

- Apponyi emlékplakett adományozása, 

- Alapítványi díj adományozása,  

- a Diákönkormányzat által szervezett kirándulás vagy kulturális eseményen való részvétel. 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, és nevelőtestületi dicséretét a bizonyítványba is 

be kell vezetni.  Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi 

dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel és/ vagy könyvjutalommal ismeri el az iskola. 

 

13. A tanulók elmarasztalása 

Azt a tanulónkat, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend előírásait megszegi, vagy 

igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az intézmény jó hírnevének, elmarasztalásban kell részesíteni, és 

rögzíteni kell a tájékoztató füzetben és az elektronikus naplóban. 

13.1 Az elmarasztalás fokozatai 

   I. fokozat: figyelmeztetés 

  - szaktanári- osztályfőnöki figyelmeztetés szóban, 

  - írásban 

  II. fokozat: intő 

 - osztályfőnöki intés, szülők behívatása nevelők előtti beszélgetésre 

  III. fokozat:  

 - osztályfőnöki megrovás (további problémák felmerülése esetén) 

 IV. fokozat:  

 - tagintézmény-vezető helyettesi  figyelmeztetés, intés 

 V. fokozat:  

 - tagintézmény- vezetői figyelmeztetés, intés, 

 VI. fokozat: 

 - nevelőtestületi fegyelmi eljárás, 

 VII. fokozat:  

 - áthelyezés másik osztályba, tagintézménybe. 

 VIII. fokozat: 
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 - kizárás. 

 

13.2 A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás, fegyelmi 

büntetés 

Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal – 

fegyelmi büntetésben részesítendő. 

A fegyelmi büntetések során a fokozatosság elvét be kell tartani, súlyos fegyelemsértés esetén ettől el lehet térni.  

Ilyen lehet:  

o súlyos, vagy többszöri agresszivitás mással szemben, 

o közösségellenes cselekedet, 

o alkohol és drogfogyasztás, petárdázás, cigarettázás.  

A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás rendje, menete 

Az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában a 

szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető 

eljárást.  

 

A tagintézmény-vezetőn, vagy az általa megbízott személyen kívül az egyeztető eljárás lefolytatására a sértett 

(kiskorú tanuló esetén a szülő) és a sérelmezett (kiskorú tanuló esetén a szülő) mellett a cselekményben 

érintetteken kívül meghívást kap az iskolai diákönkormányzat vezetője, a szülői munkaközösség elnöke, 

tagintézmény- vezető helyettes és az érintett osztályfőnök/ök. A sikeres egyeztetés érdekében független szakértő 

is segítheti a munkát.  

 

Az egyeztető eljárás célja 

- a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, 

- értékelése, 

- a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.  

 

Az egyeztető eljárás rendje 

- Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint 

a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. 

- A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a 

szülő figyelmét a tagintézmény vezető felhívja az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, 

hogy ehhez a sértett, ha a sértett kiskorú, a sértett szülője írásban nyilatkozva hozzájárult.  
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- A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül – írásban 

bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.  

- A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés 

iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. 

- Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös 

kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra fel 

kell függeszteni. 

-  Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, 

a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni.  

- Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait 

és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, illetve a 

Házirendben meghatározott nagyobb közösségben nyilvánosságra lehet hozni. (Nagyobb közösségnek számít 

az adott évfolyamszint, az iskola tanulói közössége.) 

 

A fegyelmi tárgyalást a feladat- ellátási hely Fegyelmi Bizottsága folytatja le, határozatában a következő fegyelmi 

büntetési formákról dönthet: 

- megrovás,  

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (szociális kedvezményekre és 

juttatásokra nem vonatkoztatható), 

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, intézményegységbe, más iskolába, ha a tagintézmény vezető a 

tanuló átvételéről egy másik iskola igazgatójával megállapodott), 

- eltiltás az adott iskolában a tanév lefolytatásáról (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható, az 

alapfokú művészetoktatásban igen). 

 

13.3  Károkozás, kártérítés 

 

A tanuló iskolai tanulmányai során okozott szándékos károkozás esetén vagy gondatlan károkozás esetén a Polgári 

Törvénykönyv szabálya szerint kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét a károkozás körülményeinek 

kivizsgálása alapján a tagintézmény vezetője határozza meg, amely nem haladhatja meg:  

- gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér egyhavi összegének 50%-át, 
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- szándékos károkozás esetén: / ha a tanuló cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes / az okozott 

kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint 

megállapított – 5 havi összegét.  

 

14. Magatartás és szorgalom értékelése 

14.1  A magatartás értékelése, minősítése: 

A tanuló magatartását év közben havonta írásban értékeljük, félévkor és tanév végén a példás (5), jó (4), változó 

(3), rossz (2), osztályzatok valamelyikével minősítjük.  

Példás a magatartása a tanulónak, ha: a tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával eleget tesz, az iskola 

házirendjének és egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, előírásait következetesen megtartja. Viselkedése 

fegyelmezett, kulturált, emellett segítőkész. Diáktársai, szülei, tanárai, az iskola felnőtt dolgozói iránt tiszteletet 

tanúsít, magatartása erkölcsös. Tevékeny részt vállal a közösségi feladatok végrehajtásban vagy számottevő 

tanulmányi, kulturális, illetve sporteredménnyel gazdagította az iskola hírnevét. Nincs írásbeli figyelmeztetése, 

intője a tanév során.  

Jó magatartási fokozat illeti meg a tanulót, ha: a fenti követelményeknek kisebb hiányosságok, illetve kifogások 

mellett felel meg, és nincs tagintézmény-vezetői, vagy helyettesi, illetve osztályfőnöki figyelmeztetése. 

Változó magatartású a tanuló, ha: viselkedése ellen több panasz merül fel, tanulmányi kötelezettségét többször 

elmulasztja. Ehhez a fokozathoz szükséges, hogy írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetése legyen vagy szaktanári 

figyelmeztetők.  

Rossz magatartási fokozatot kell adni annak a tanulónak, akinek viselkedése miatt gyakori vagy súlyos kifogás 

merült fel, aki fegyelmi eljárás után büntetésben részesült, vagy tagintézmény vezetői figyelmeztetője van, s 

akinek alsóban 8, felsőben 4 igazolatlan óra hiányzása van az adott félévben.  

 

14.2  A szorgalom értékelése, minősítése  

A tanuló szorgalmát év közben havonta írásban értékeljük, tanév végén a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) 

osztályzatok valamelyikével minősítjük. A szorgalom minősítése az egyéni képességeket is mérlegelve fejezi ki a 

tanulmányi munkához való viszonyt, a kötelességtudatot, rendszerességet, a pontosságot.  

Példás a minősítése annak a tanulónak, aki erejéhez, képességeihez mérten pontosan, alaposan, törekvően, 

kötelességtudattal és egyenletes színvonalon végzi a munkáját. 

Jó szorgalmi fokozatot kap az a tanuló, akinek munkáját kisebb lazaságok, egyenetlenségek ellenére általában a 

kötelességtudat, rendszeresség jellemzi. 
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Változó szorgalmi fokozatot kell adni annak a tanulónak, akinek a tanórákra való felkészülése rendszertelen, 

tanulmányi munkája hullámzó, aki képességei alatt teljesít. 

Hanyag minősítést kell kapnia annak a tanulónak, aki tanulmányi kötelezettségeinek következetesen nem tesz 

eleget, érdektelenség, közöny jellemzi, mindezek következtében egy vagy több tantárgyból elégtelen minősítést 

kap.  

 

15. Az iskolai kapcsolattartás rendje 

A kapcsolattartás rendjét elsősorban azokban az esetekben kell különösen szigorúan venni, amelyekben az 

érintettek személyiségi jogai sérülhetnek.  

15.1  A szülő és az iskola kapcsolata 

- A szülő bármely gyermekét érintő kérdésben fordulhat a gyermek szaktanárához, osztályfőnökéhez, az iskola 

vezetéséhez. 

- A szülő és a pedagógus megbeszélése történhet a tanév rendjében meghatározott fogadóórákon, szülői 

értekezleten vagy előre egyeztetett bármely időpontban.  

- Szülőcsoportot vagy tanulócsoportot érintő kérdésekben az iskolai szülői munkaközösség képviselői 

kezdeményezhetnek tárgyalást, ehhez kérhetik a DÖK-ot segítő nevelő, illetve az Iskolaszék segítségét is. 

- A pedagógus hivatalos közlései a tájékoztató (üzenő) füzetbe kerülnek. 

- Ezt a tanuló köteles megmutatni szülőjének, nevelőjének, aki aláírásával jelzi a közlés tudomásul vételét.  

- Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. 

- Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép 

segítségével megtekinthetik. 

- A szülők, megfelelő jogosultság birtokában, regisztráció és jelszó beírása után, hozzáférhetnek az elektronikus 

naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, annak 

igazolását, ill. az iskolai élethez kapcsolódó bejegyzéseket.  

A szülők, megfelelő jogosultság birtokában hozzáférhetnek az elektronikus napló e-Ügyintézés moduljához, ahol 

az alábbi ügyek intézését elektronikus úton végezhetik: 

 Beiratkozás általános iskolába 

 Átiratkozás intézmények között 

 Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelem benyújtása 

 Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására kérelem benyújtása 

 Tanulói mulasztás igazolása 
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 Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló kérelem benyújtása 

 Kiiratkozás a köznevelési intézményből 

 Külföldön töltött ideiglenes tanulmányi időszak bejelentése 

 Vendégtanulói jogviszony iránti kérvény benyújtása 

 Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése 

 Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése 

 Iskolai kirándulások, események engedélyének szülői/gondviselői kezelése 

 Iskolai kiránduláson, eseményen történő részvétel engedélyezése 

 Osztálypénz kezelése 

- Az elektronikus naplóhoz való hozzáférést a szülők az első szülői értekezleten kaphatják meg az osztályfőnököktől 

aláírás ellenében, ha nincsenek ott, akkor a titkárságon igényelhetik. 

- Az elektronikus napló adatait nem áll módunkban kinyomtatni az iskolában. 

 

15.2  A diákönkormányzat joggyakorlásának rendje 

Az iskolai diákönkormányzat működését saját szervezeti és működési szabályzatában szabályozza.  

 

15.2.1 Az iskolagyűlés 

 

Havonta a DÖK iskolagyűlést hívhat össze, egyeztetve a tagintézmény vezetőjével, ahol az aktualitásokról, 

közérdekű információkról tájékoztatást kapnak az intézmény tanulói. Ezen a fórumon a diákság képviselői is 

tájékoztatást adnak, felszólalhatnak.  

15.2.2. A diákközgyűlés 

Minden tanévben egyszer a tagintézmény vezetője összehívja a diákközgyűlést, mely a véleménynyilvánítás és a 

kérdezés fóruma. 

 

15.2.2  Tanítás nélküli munkanap 

 

Minden tanév szeptemberében a diákönkormányzat javaslatot tehet egy tanítás nélküli munkanap időpontjáról. A 

tanítás nélküli munkanap, diáknap programjáról két hónappal előtte kell tájékoztatást adni, a program felelőseinek 

megnevezésével. 
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A tagintézmény-vezető döntése alapján a tanítás nélküli munkanap programjának lebonyolításához a 

diákönkormányzat, alapítvány vagy az iskola anyagi segítséget nyújthat, illetve biztosítja az iskola szükséges 

helyiségeit és a felügyelő pedagógusokat.  

 

 

 

 

16. A diákélet szabályai 

Rendezvények  

Az iskolai rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, nemzeti ünnepek, tanítási idő alatt szervezett 

rendezvények) kötelező a részvétel. Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkozik a Házirend.  

 

Öltözködés 

Elvárjuk tanulóinktól, hogy ápolt, tiszta testtel és hajjal jelenjenek meg iskolánkban, ruházatuk legyen tiszta, 

rendezett és az alkalomnak is jó ízlésnek megfelelő. Arc-, haj- és köröm festése, feltűnő ékszerek, testékszerek 

bizsuk viselése az iskolában balesetvédelmi és erkölcsi okokból nem elfogadott. Ünnepélyeinken kérjük az ünnepi 

öltözék viselését (lányoknak: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, fiúknak: fehér ing, sötét nadrág.) 

A testnevelés és sportfoglalkozáson elsősorban kék tornanadrágot, fehér pólót, utcai környezetben nem használt 

sportcipőt, fehér zoknit ajánlott viselni. A sportolásnak megfelelő higiénikus öltözék használata az elfogadható. 

Telefonhasználat  

Az órán és szünetben történő mobiltelefon használata tilos. Első alkalommal elveheti a tanár a telefont, de a nap 

végén visszaadja. További alkalomkor csak szülőnek adja vissza. A tanuló által az intézmény teljes területén video- 

és hangfelvétel készítése tilos! Jogi következményt vonhat maga után. 

Dolgozatok 

Egy tanítási napon az osztályközösség csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a nevelő köteles két 

nappal előtte bejelenteni a tanulóknak. A tanulónak az írásbeli dolgozatát, annak beszedésétől számított 10 

munkanapon belül kijavítva, értékelve vissza kell kapnia. A témazáró dolgozatok kivételével dolgozatait hazaviheti. 

A szülő joga, hogy gyermeke témazáró dolgozatát fogadóórán megtekinthesse.  

Szünetekre (őszi, téli, tavaszi) és hétvégére lehetőség szerint nem adunk írásbeli házi feladatot a tanulóknak. 

 

17. Szülőkre vonatkozó szabályok 

A kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt áll. Törvényes képviselő a szülő vagy a törvényes gondviselő.  
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A szülőket a szülői munkaközösség választott tagja képviseli.  

A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését tanulmányi előmenetelét, gondoskodjon arról, hogy 

gyermeke teljesítse kötelességeit, ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget. Ennek érdekében rendszeres 

kapcsolatot tartson gyermeke pedagógusaival.  

 

A szülő kötelessége, hogy  

- gyermekük a megfelelő időben érkezzen meg az iskolába, 

- hozza magával a tanításhoz szükséges felszerelést, 

- a tájékoztató füzetét rendszeresen nézzék át és írják alá, iskolai felszerelését ellenőrizzék, győződjenek meg a 

házi feladat elkészítéséről, a megfelelő tanulmányi felkészülésről.  

 

Kérjük, hogy a tanulókat a tanórákról, foglalkozásokról, a napközis tanulási időről csak indokolt esetben kérjék el. 

Kérjük, ne zavarják a tanítást, az iskola életét, gyermekeiket csak az iskolai gyülekezési helyig kísérjék! Tanítást, 

illetve napközis foglalkozást saját gyermekük, illetve a többi tanuló érdekében ne zavarják meg! (Lásd: csengetési 

rend, délutáni tanulási időszak) 

Kérjük a szülőket, rendszeresen kísérjék figyelemmel a bejegyzéseket az ellenőrzőben, üzenő füzetben, amit a 

gyermeknek mindig magánál kell tartania! 

Csak azok a bejegyzések érvényesek, amelyek mellett a tanár kézjegye is szerepel. 

A szülőknek joga van megismerni az iskola alapdokumentumait (Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat, Házirend). A Házirendben foglaltak a szülőkre is érvényesek. 

A szülő joga, hogy rendszeres és érdemi tájékoztatást kapjon gyermeke előmeneteléről, fejlődéséről, 

magaviseletéről, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 

A témazáró dolgozatok a fogadóórán, előzetes időpont egyeztetés után – a szaktanárnál megtekinthetők, 

melyekről igény szerint fénymásolat kérhető. 

A szülőnek joga, hogy a tagintézmény vezetőjéhez, osztályfőnökhöz, pedagógushoz benyújtott írásbeli javaslatát 

megvizsgálják és 30 napon belül érdemi választ kapjon.  

Részt vegyen a szülői szervezetek (SZMK) munkájában.  

Elvárjuk, hogy a szülők a meghirdetett szülői értekezleteken, fogadóórákon, egyéni megbeszéléseken részt 

vegyenek. 
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18. A tanulók, szülők tájékoztatása, és vélemény nyilvánítása 

 

Az iskola egészének életéről, a tervekről, feladatokról, eredményekről tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen, 

diákközgyűlésen, az aktualitásokról szóbeli és írásbeli hirdetésekben, iskolagyűlésen tájékoztatjuk a tanulókat. 

A diákok jogairól és kötelességeiről a tanulókat az osztályfőnök tájékoztatja.  

Az aktuális házirendet a beiratkozáskor vagy az első szülői értekezlet alkalmával minden szülő elektronikusan 

vagy írásban megkapja. 

A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az őt nevelő, oktató pedagógus munkájáról, az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz és a szülői 

munkaközösséghez kérdést intézzen, s arra a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon 

(Ktv. 11.) 

A tagintézmény-vezető évente egy alkalommal a szülői munkaközösség munkaközösségi ülésén, vagy szükség 

esetén évfolyamonként szervezett szülői értekezleteken, az osztályfőnökök az osztályszülői értekezleteken 

tájékoztatják a szülőket az iskola egészét vagy az egyes csoportokat érintő feladatokról, a tanulók haladásáról.  

A beiratkozás után szülői értekezletet tartunk az első osztályok részére.  

A tanév folyamán nyílt tanítási órákat tartunk a leendő első osztályos tanulók és szüleik számára, felső 

tagozaton pedig a tanulók szülei számára.  

Tanévenként az iskola munkaterv szerint szülői értekezletet tartunk. A szülői értekezletet az osztályfőnök 

tartja a szülők aktív bevonásával. Az osztályok éves rendezvényei között csak olyan programok tervezhetőek, 

amelyek anyagi kihatásait a szülők többsége vállalja. 

A szülők számára az iskolai munkaterv szerint tartunk olyan fogadóórát, amelyen minden, a gyermekükkel 

kapcsolatban lévő pedagógust egy időben felkereshetnek.  

 

Továbbá a pedagógussal előre egyeztetett időpontban lehetőség nyílik egyéni fogadóóra megjelölésére. A 

szülők elsősorban a szülői munkaközösségen keresztül nyilváníthatnak véleményt az iskolában folyó oktatási 

és nevelési munkáról.  

A szülők írásbeli feljegyzéseire, megkereséseire 30 napon belül érdemi választ kell adni.  

 

19. Az intézmény helyiségeinek, „területének” használata, óvó-

védő előírások 
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Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét létesítményét 

rendeltetésszerűen használja.  

A létesítmény használatát a tagintézmény-vezető engedélyezi. A létesítményt használó köteles betartani a 

bérleti szerződésben foglaltakat, illetve tűz-, munka- és balesetvédelmi rendszabályokat. Tanuló minden 

esetben csak felnőtt és a kijelölt kísérővel tartózkodhat a helyiségekben. Az intézmény területén szülők 

iskolaidőben csak hivatalos ügyek intézésének céljából és egyéb esetben a tagintézmény-vezető által előre 

kihirdetett és megjelölt időben tartózkodhatnak. Az időpontokat az intézmény honlapján és hirdetési táblák 

útján teszik közzé. 

 

Az alábbi szaktantermek használatához szaktanári engedély szükséges nevelői felügyelettel:  

o tornaterem, 

o kémia – fizika szaktanterem, 

o számítástechnika terem, 

o szertárak, 

o könyvtár, 

o fejlesztő szaktanterem, 

o művészeti szaktantermek. 

 

Az iskola tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják.  

A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen – balesetmentesen – 

használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra.  

A szaktantermeket és egyéb helyiségeket minden eltávozás után be kell zárni. (felelős az órát tartó nevelő).  

A folyosókon, lépcsőkön való közlekedés a balesetek elkerülése végett a gyalogos közlekedés szabályainak 

megfelelően történjen.  

A tornaterembe belépés csak edző- vagy tornacipőben megengedett, kivétel az iskolai ünnepségek, illetve ha 

erre a tagintézmény-vezető engedélyt ad. Ha a tornateremben /öltözőben/ a tanulók rongálást észlelnek, 

jelenteni kell az órát tartó nevelőnek. Hibás tornaszer esetén jelenteni kell az órát tartó nevelőnek. Tanuló 

egyedül nem léphet be, és nem használhatja a szereket csak nevelői felügyelet esetén. Tanórákon, 

sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, testékszert! 

(Balesetveszély elkerülése) 

A szaktanteremben csak a nevelő irányításával lehet kísérletet végezni, akinek kötelező betartania tűz- és 

munkavédelmi előírásokat. A pedagógus a tanórájára olyan iskolai szemléltetőeszközöket vihet be, ami 

megfelel az óvó-védő rendszabályoknak. 
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A számítástechnika szaktanteremben csak nevelői felügyelet mellett történhet a benntartózkodás és 

géphasználat. Az órák végeztével áramtalanítani kell a termet. Ez a nevelő feladata. A számítógépet csak a 

nevelő utasítása alapján használhatják, melynek állapotáért, ellenőrzéséért az órát tartó nevelő a felelős. 

A tanórákon enni, inni, rágógumizni tilos! 

A szertárakba való belépésre csak a nevelő adhat engedélyt. Az ott elhelyezett felszerelésekért a nevelő 

felelős. 

Az öltözőkben elhelyezett dolgok megőrzésének szabályai: 

Iskolánkban az öltözők biztonsági zárral vannak ellátva. A tanóra kezdetén a nevelő kötelessége bezárni az 

öltözőt, melyet az óra végeztével nyit ki. Ha esetleg nyitva marad az ajtó, azért a nevelő felelősséget vállal. Ha 

érték marad bent, ezt az óra elején jelezze a nevelőnek, aki erről személyesen is győződjön meg. Ellenkező 

esetben semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. 

Kazánház, konyha tartózkodás rendje: tanulók e helyiségekben nem tartózkodhatnak, bent csak az arra kijelölt 

személyek lehetnek. 

Az iskola által szervezett utakon az iskola által üzemeltetett mikrobuszon, vagy bármilyen más járművön a 

tanulóknak, a nevelőknek a gépkocsivezető utasításait és a KRESZ szabályait be kell tartani. 

Az iskola területére gépkocsival csak a tagintézmény-vezető engedélyével lehet hajtani, de a balesetek 

elkerülése végett fokozott figyelemmel történhet a közlekedés. Az intézmény területén nem megengedett a 

kerékpározás! A kerékpárokat a kerékpártárolóba kell lezárni.  

Ügyelni kell az energiatakarékosságra a szünetekben az osztálytermi világítás kikapcsolásával, szükség esetén 

csökkentett világítással, helyes szellőztetéssel a fűtési szezonban, folyosók, mosdók világításának 

lekapcsolásával becsengetés után. 

A taneszközök, szakmai eszközök, felszereléseket szakleltárba kell bevételezni. A szakleltárba felvett 

anyagokért leltári szabályzat alapján a megbízott nevelő teljes jogú anyagi és erkölcsi felelősséget vállal. 

Taneszközt illetve tanfelszerelést az iskola kiskorú tanuló részére nem kölcsönöz. /Kivéve a tankönyv/ 

Tűzveszélyes anyagokat használni (gyufa, öngyújtó, petárda stb.), szúró – vágó eszközöket az intézménybe 

behozni tilos!  

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladat ellátása valamennyi nevelő feladata.  

Baleset esetén teendő intézkedések: a gyerekekkel órán lévő nevelő, illetve azon kívül az ügyeletet ellátó 

nevelő feladata, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. A baleset típusától függően szükséges orvosi 

ellátás igénybe vétele az adott nevelő kötelessége (mentő értesítés). A nevelő értesíti az igazgatóságot. A 

nevelő esetleges akadályoztatása esetén a szülőt az igazgatóság értesíti. A 8 napon túl gyógyuló balesetekről 

baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni.  
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Az intézmény területén engedély nélkül nem használható semmilyen audio eszköz, valamit hang- és képrögzítő 

berendezés. Az engedély nélkül készült felvételeket meg kell semmisíteni. Kivételt képeznek: tanévnyitó, 

tanévzáró ünnepség, ballagás, illetve amire engedélyt ad az igazgatóság.  

Az intézményt záráskor áramtalanítani kell, felelős a technikai személyzet.  

20. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

Az intézmény mellett működő iskolaorvos és védőnői szolgálat gondoskodik a tanulók egészségügyi 

felügyeletéről. 

Minden tanévben a tanulóknak kötelező szűrővizsgálaton kell részt venniük. 

Ha a tanuló rosszul érzi magát, azt haladéktalanul jelentenie kell a foglalkozást tartó pedagógusnak, 

foglalkozási időn kívül az ügyeletes nevelőknek, vagy az iskola bármely felnőtt dolgozójának. 

A gyengélkedő tanuló szülőjét telefonon értesítjük a gyerek állapotáról. A telefonhívást kizárólag az iskola 

pedagógusa intézheti. 

Gyengélkedő tanulót csak szülői felügyelettel, vagy a szülő által megbízott felnőtt társaságában engedünk 

haza. 

Ha szükséges, értesítjük az ügyeletes orvost és mentőt. A tanuló kórházba szállításával egy időben a szülőt is 

értesíteni kell 

A szülő írásban köteles értesíteni az osztályfőnököt bármely olyan gyógyszerről, melyet a tanuló rendszeresen 

szed, illetve azon gyógyszer-, étel-, vagy egyéb allergiáiról, melyben a tanuló szenved.  

A tanuló az iskolában fájdalom-, lázcsillapító, görcsoldó vagy egyéb gyógyszert az iskola dolgozójától csak akkor 

kaphat, ha ezt a szülő előzőleg írásban kérte a gyógyszer típusának és adagjának pontos megjelölésével. 

21. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok 

Iskolánkban a térítési díj befizetése az iskola titkárságán történik. A napközis tanulók térítési díjának és az 

ebédjegyes tanulók térítési díjának befizetési időpontját az iskola hirdetőtábláján, illetve az ellenőrző – 

tájékoztató füzeten keresztül teszi közzé. Az ebédjegy megváltása tárgyhó elején, a napközis térítési díjat a 

tárgyhó közepén, lehetőleg 15-ig kell befizetni.  

A művészetoktatási képzés a tanulók térítési/tandíjat, az évente mindenkor meghatározott, fenntartó által 

jóváhagyott mértékben fizetnek.  

A térítési- és tandíj összegét a szülők számára készített tájékoztatóban hozza nyilvánosságra az iskola.  

A térítési- és tandíj félévenként esedékes összegét az intézmény titkárságán kell befizetni. A fizetési 

kötelezettség nem teljesítése a tanulói jogviszony megszűnését eredményezi. 
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A tanulókra egyénileg vonatkozó térítési és/ vagy tandíj összegét a tanulmányi eredmény és a vonatkozó 

rendeletek függvényében állapítja meg a művészeti képzésért felelős intézményvezető-helyettes 

(tagintézmény-vezető helyettes). Erről levélben értesíti a szülőket. 

A tanulmányi átlageredmény megállapításánál a főtárgy, a kötelező-, vagy kötelezően választható tárgy, 

valamint az összes választott tárgy tanulmányi eredményét kell figyelembe venni.  

Amennyiben a tanuló tanórai időkerete meghaladja a heti hat órát, vagy második tanszak látogatása esetén, 

úgy tandíjat köteles fizetni.  

A tanuló törvényes képviselőjének beiratkozáskor nyilatkoznia kell arról, hogy létesített-e tanulói jogviszonyt 

más alapfokú művészetoktatási intézményben, vagy mentes-e a térítési díj megfizetésének kötelezettsége 

alól. Az utóbbit hivatalosan igazolnia kell. 

Mentes a térítési díjfizetés alól az a tanuló, aki:  

 sajátos nevelési igényű, 

 hátrányos helyzetű, 

 intézeti nevelt gyermek. 

 

Mérséklődhet a térítési és tandíj mértéke: 

o a szociális helyzet alapján 

o év végi, félévi átlaga alapján 

o Az elengedés és a csökkentés mértékében, valamint a befizetés módjában a tagintézmény vezetője 

dönt. Döntése ellen a tanuló, illetve törvényes képviselője az Iskolaszéknél érdeksérelem esetén 

észrevételt tehet. 

o A befizetett térítési, illetve tandíj időarányos visszafizetését kérheti a tanuló törvényes képviselője, ha 

az iskola nem tud eleget tenni vállalt képzési kötelezettségeinek. Más esetekben (például: visszalépés, 

tanév közben történő kimaradás, tanulmányi kötelezettség nem teljesítése, vagy fegyelmi vétség 

miatti tanulói jogviszony megszüntetése) nincs mód a befizetett díjak visszafizetésére. Visszafizetés 

esetén a díjak az iskola titkárságán vehető át.  

o az említett jogcímek alapján történő visszafizetést a KLIK Jászberényi Tankerülete folyósítja és rendezi 

a kifizetést, 

o Az új, a kezdő évfolyamra beiratkozó tanulók az első félévben alapdíjként a „jeles”+ kategória szerint 

kötelesek a térítési és vagy tandíjat megfizetni.  

 

Térítési díj: 

o heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlásának és elméletének elsajátításához, 
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o évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészeti 

előadáshoz,  

o egy alkalommal – tanulmányi eredményének nem teljesítése miatt – az évfolyam ismétlése egy 

művészeti képzésben való részvétel esetén, 

o iskolai létesítményeinknek, felszereléseinknek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében. 
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Tandíj: 

o az alapfokú művészetoktatási intézményben heti hat foglalkozást meghaladó esetben, továbbá 

minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, ha nem áll tanulói jogviszonyban a 

nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak, aki betöltötte huszonkettedik 

életévét.  

 

Tanulmányi átlageredmény figyelembevétele esetén kedvezmény:  

Térítési díj:  

o 4,6 – 5,0 tanulmányi átlag esetén  5% 

o 4,1 – 4,5 tanulmányi átlag esetén  6% 

o 3,6 -4.0 tanulmányi átlag esetén  8% 

o 3,1-3,5 tanulmányi átlag esetén              10% 

o 2 -3      tanulmányi átlag esetén               15% 

o elégtelen                                                      20% 

Tandíj:  

o 4,5 – 5,0 tanulmányi átlag esetén  15% 

o 3,5 – 4,4 tanulmányi átlag esetén  20% 

o 2,5 – 3,4 tanulmányi átlag esetén  25% 

o 2,0 - 2,4 tanulmányi átlag esetén             30% 

o elégtelen                                                       40% 

 

Tanulmányi átlag alapján kedvezményt csak az első évfolyam első félévének tanulmányi eredménye alapján 

lehet adni. (Kivétel, ha az ingyenességet igazolták). 

Az előre befizetett térítési díjak visszafizetésének szükségességét az iskola titkársága jelzi a Jászberényi 

Tankerületi Központnak , amely gondoskodik a visszafizetésről. 

Osztálypénzek, csoportpénzek kezelésének szabályai: az adott osztály SZMK-e az osztályközösség részére 

szervezett kirándulás, klubdélután, vagy egyéb fizetéssel járó tevékenység fedezésére szolgáló pénzt az adott 

osztály SZMK egyetértésével az SZMK elnök, vagy helyettese szedi be és kezeli. A pénz felhasználásáról az adott 

tanév végén köteles elszámolni az osztály szülői munkaközösség tagjainak. 

Az intézmény által szervezett kirándulás, tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás, tábor, erdei iskola, 

kulturális program, egyéb rendezvények részvételi díjak hozzájárulási költsége nem haladhatja, meg a 

mindenkori minimálbér 50%-át. 
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Közzétételi lista 

22.1  Általános iskolában 

Intézményünk honlapján bárki számára személyazonosításra alkalmatlan formában, korlátozástól mentesen, 

kinyomtatható és kimásolható módon, a betekintés, letöltés, nyomtatás, kimásolás és a hálózati adatátvitel 

szempontjából is díjmentesen történő hozzáféréssel közzé kell tenni a különös közzétételi listát. A közzétett 

anyagok személyes adatokat nem tartalmazhatnak. A közzétételi listát, szükség szerint, de legalább nevelési 

évenként, illetve tanévenként felül kell vizsgálni.  

- a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, 

- a nevelő- oktató munkát segítők számát, feladatkörét, iskolai végzettségét és szakképzettségét, 

- az országos mérés- értékelés eredményei, évenként feltüntetve, 

- az intézményünk lemorzsolódási, évismétlési mutatóit, 

- a szakkörök igénybevételi lehetőségét, a mindennapos testedzés lehetőségeit, 

- a volt tanítványok 8 – 9. évfolyamon elért eredményei évenként feltüntetve  

- továbbtanulási mutatók, 

- iskolai tanév helyi rendje, 

- iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók létszáma. 

 

22.2  Az alapfokú művészetoktatásban 

 

- Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, 

- nevelő- oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége, 

- az alapítás évéhez viszonyítva hány előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamot működtet, 

- országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, 

kiállításokon való részvétel, 

- megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények, 

- intézmény saját rendezvényei, hagyományai, 

- a helyi kulturális életben történő szerepvállalás, 

- a tanév helyi rendje, 

- művészeti áganként a csoportok száma, illetve a csoportok tanulói létszáma.  
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23. Egyéb rendelkezések 

 

Drog, alkohol fogyasztás és dohányozás a tanulók egészsége védelmében tilos.  

Felnőttek a törvényben rögzített és kijelölt helyen dohányozhatnak.  

A nemdohányzók védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően az intézményben bármilyen okból való 

részvétel, benntartózkodás esetén csak a dohányzásra kijelölt területen, az intézményen kívül történhet a 

dohányzás, /felnőttek részére/ melyet a bejáraton elhelyezett tájékoztató felirattal tudatosítani kell.  

Jelen házirend egyes rendelkezéseit az aktuális járványügyi protokoll módosíthatja. ( Lásd: 1. melléklet.) 
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1.melléklet 

 

 

 
 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 
PROTOKOLLJA 

JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉRE 
2. verzió 

 

 

 

 

Jászberény, 2020. 09. 07. 

 

Készítette:   Pesti Péter 

intézményvezető 
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TÖRVÉNYI HÁTTÉR 

- Az EMMI által - 2020. 08.17-én - kiadott Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési 

intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről. 

 

BEVEZETÉS 

Az EMMI által - 2020. 08. 17-én kiadott és 2020. 09. 7-én- módosított Intézkedési terv a 2020/2021. 

tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről 

ajánlásokat fogalmazott meg az intézmények számára, mely alapján a helyi Protokoll kidolgozása az 

intézményvezető és a tagintézményvezetők feladata. Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy 

visszavonásig marad érvényben. Az intézményvezető és a tagintézményvezetők folyamatosan figyelemmel 

kisérik az irányító hatóságok rendelkezéseit és ennek figyelembe vételével aktualizálják a protokollt. Jelen 

eljárásrend az intézmény valamennyi feladatellátási helyére kiterjedően érvényes. 

Feladatellátási helyek: 

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 5100 Jászberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. 

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye 

 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 6. 

Telephelye: Felnőttoktatási osztály, napközi, melegítő konyha, technika terem 

 5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3. 

Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye 

 5122 Jászdózsa, Széchenyi út 9. 

Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye 

 5124 Jászágó, Jókai út 14.  

Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye 

 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 110.  

Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye 

 5121 Jászjákóhalma, Fő út 48-50.. 

Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye 

  5141 Jásztelek, Szabadság út 59. 

Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és AMI Tagintézménye 

 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60. 
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1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE 

1.1 Az intézmény valamennyi feladatellátási helyén alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell 

elvégezni. Az intézményvezető és a tagintézmény vezetők ellenőrzik a takarítások végrehajtását. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a 

továbbiakban: NNK) ajánlását. 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és 

fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a tanévkezdéshez szükséges 

mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

2.1 Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban 

és nevelésben, illetve a intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. 

Tájékoztatjuk a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki 

bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi 

zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által 

kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

2.2 Az intézmény területére az iskola tanulóin és dolgozóin kívül más nem léphet be. (Kérjük a szülőket, hogy 

legfeljebb a bejáratig kísérjék a gyermekeiket!) Amennyiben elengedhetetlen bemennie a felnőttnek az 

iskola épületébe, azt csak az intézményvezető vagy tagintézmény-vezető előzetes engedélyével, az orrot 

is eltakaró szájmaszk használatával teheti! 

2.3 Reggel, az iskolába érkezéskor gyermekeknek és a felnőtteknek kötelező a kézmosás kézfertőtlenítővel. 

(A kézfertőtlenítőt a tankerület minden iskolának biztosítja, beszerzi!) 

2.4 A kéztörlés papírtörölközővel történjen, amely szintén rendelkezésre áll az iskolákban! 

2.5 Mindaddig, amíg a hivatalos állásfoglalás nem erősíti meg, hogy a járványveszély már nem áll fenn, az 

iskolai rendezvényeken külső meghívott nem vehet részt! 

2.6 Kérjük, hogy a gyermekek kellő mennyiségű papírzsebkendővel érkezzenek iskolába, hogy minden egyes 

használat után el tudják dobni! 

2.7 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben 

nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon a 
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maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben 

lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül 

elhelyezni. 

2.8 A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 

méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket jelölünk ki a 

közösségi tereken belül. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, az ott tartózkodás 

idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. 

2.9 Az intézményben a csengetési rendet úgy alakítjuk ki, hogy az támogassa a tanórák közötti szünetben a 

2.8 pontban jelölt védelmi intézkedések betartását, és elősegítse a védőtávolság megtartását. 

2.10 A tantermi oktatás során az osztályok keveredését - amennyiben ez lehetséges - el kell kerülni. A 

szaktantermek, nyelvi bontótermek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a 

tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben 

felületfertőtlenítést kell végezni. 

2.11 A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni 

kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó 

edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. 

2.12 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a 

tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő 

csoportosulás. 

2.11 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása 

lehetséges, de megfontolandó. A külföldre tervezett kirándulásokat, kérjük, belföldi úticéllal tervezzék át. 

2.12 A járványügyi készenlét idején, a szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket nem 

szervezünk. A szükséges információkat e-mailben, a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött 

üzenetekkel juttatjuk el a szülőkhöz. 
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3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

3.1 Valamennyi feladatellátási helyünk bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell biztosítani, annak 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő 

alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos 

kézmosás). 

3.2 A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint 

vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, 

textil törölköző használata kifejezetten kerülendő. 

3.3 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket 

megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a 

személyes tisztaságot. 

3.4 A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, tanulók kapjanak részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír 

zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

3.5 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan 

ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a 

szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 

a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- 

és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, 

WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére 

kerüljenek. 

3.6 A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne 

veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása 

és azok viselése szükséges. 

3.7 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a 

folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt 

térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom 

függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

3.8 Mesterséges szellőztetés esetén amennyiben nyithatóak az ablakok, javasolt a minél gyakoribb, nyitott 

ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazása. Amennyiben az ablakok nem 
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nyithatóak, úgy egyéb úton kell biztosítani a folyamatos friss levegőellátást, és kerülni kell a használt levegő 

visszakeverését a rendszerbe.  

3.9 Az udvarokon, tornatermekben és az iskola egyéb helyiségeiben használt játékok, sporteszközök, 

játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. 

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

4.1 Fokozottan figyelni kell az étkezés helyszínének tisztaságát, a rendszeres fertőtlenítés elvégzésének 

meglétét. Amennyiben hiányosságot észlelünk, azonnal felhívjuk az étkezést biztosító cég figyelmét a 

járványügyi higiéniás szabályok maradéktalan betartására. 

4.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy 

kézfertőtlenítésére. 

4.3 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, keveredése elkerülhető legyen, sorban állás 

esetén a védőtávolság betartható legyen.  

4.4 Az éttermi étkeztetés során biztosítani kell a szakaszos, időben elkülönített, osztályonkénti 

ebédeltetést, vagy a lehetőség szerinti térbeni elkülönítést, melynek során az osztályok egymástól való 

elkülönítésére kell helyezni a hangsúlyt. Amennyiben az adott tagintézményben a helyi adottságok miatt 

nem lehet biztosítani az éttermi étkeztetés során az osztályok elkülönítését, az érintett osztályokszámára 

engedélyezhető az étkezés a saját osztályteremben. Amennyiben ez az intézkedés bevezetésre kerül, az 

adott tantermek takarítására, fertőtlenítésére az étkezés(eke)t követően is fokozott figyelmet kell 

fordítani. 

 

7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

7.1 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra 

vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás 

korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el 

kell végezni. 

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az 

oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, 

mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését. 
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7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében - védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 

védőoltások, védőnői fogadóóra - a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, 

a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével 

történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban 

tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell. 

7.4 Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül 

is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és 

infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat.  

 

8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba 

tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi 

megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását 

igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági 

karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 

számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben 

foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

8.4 A Házirendekben meghatározott 5 nap szülői igazolás csak előre bejelentett módon, családi vagy egyéb 

programokon való részvétel esetén fogadható el, a járványügyi készenlét idején. 
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9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, 

haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is 

gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 

háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. 

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

9.3 Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező 

egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a 

COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az 

NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket. 

9.4 A gyermek az iskolába - hasonlóan más megbetegedésekhez - kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt 

speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges 

intézkedéseket meg kell tenni. 

 


