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1. A házirend célja és feladata 
A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az 

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

A Házirend az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával, valamint a törvényi 

előírásokkal összhangban van. 

 

2. A házirend hatálya 
A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak és foglalkoztatási 

jogviszonyban állóknak egyaránt.  

A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben illetve tanítási 

időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program 

alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. (pl.: 

ünnepély, tanítás nélküli munkanap) 

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a Házirend előírásait. (Pl. kulturális program, táborok) 

 

3. A Házirend nyilvánossága 
A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőknek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

A Házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola irattárában, 

 az iskola könyvtárában, 

 az iskola intézményvezetőjénél, 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél 

 az iskola honlapján (puskas.kispest.hu). 

A Házirend kivonatát minden tanuló a tanév elején megkapja. 
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Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat - osztályfőnöki órán, 

 a szülőket - szülői értekezleten. 

A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden 

tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

 a tanulókkal osztályfőnöki órán, 

 a szülőkkel szülői értekezleten. 

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, 

helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 

eltérően – egy előre egyeztetett időpontban. 

 

4. A tanulók jogai és kötelességei 
A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 45.§ és 46.§ mellett: 

 

tájékozódási jog illeti meg a tanulót: 

 minden érdemjegye, osztályzata odaítélésénél, 

 félévi, év végi osztályozásnál,  

 1-1 órán a tanulónak saját előmenetelét joga van megvizsgálni, kérheti a 

kapott jegye indoklását, 

 tanulmányi előmenetelének értékelésében, 

 minden eseményről, ami az iskolában a hosszú vagy rövid távú tervek szerint 

történik pl.: kísérleti tankönyv bevezetése, versenyek meghirdetése, 

 az iskola éves programjának eseményeivel kapcsolatban, 

 az osztályfőnök nevelési programjában kiemelt részekről, 

 osztályának közösségi összejöveteleiről. 

 

részvételi jog illeti meg a tanulót: 

 a 2011. évi Köznevelési Törvény által meghatározottak szerint. 

  

véleményezési és javaslattevő joga van a tanulónak, amely kiterjed a következő 

területekre: 
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 véleményezheti tanulótársa, osztálytársa munkáját, az arra kapott érdemjegy 

megfelelő voltát, igazságosságát órákon, amikor erről beszélnek, 

 félévi, év végi értékelésnél a maga és társai órai munkájának színvonalát 

elemezheti, 

 véleményezheti a jobbítás szándékával az iskolai rendezvényeket; 

javaslatokat tehet új típusúak megszervezésére a diákönkormányzaton vagy 

osztályfőnökén keresztül. 

 

a tanuló választójoggal rendelkezik, melyben választó és választható minden 

tanulóközösségi tisztségre pl. felelősök, diák-önkormányzati vezetői, ügyeletesek stb.  

 

a tanuló kezdeményezési jogával élve: 

kezdeményezheti az iskolában a diákönkormányzat, diákkör létrehozását. 

 

A tanulót használati jog illeti meg, amely szerint az intézmény munkarendje alapján 

az iskola létesítményeit, helyiségeit, berendezését és eszközeit tanári felügyelet 

mellett használhatja azok tisztaságának, épségének, rendjének megóvásával. 

 

A tanuló vitás ügyeiben, esetleges problémáival fordulhat a tanáraihoz, 

osztályfőnökéhez, az intézményvezetőhöz vagy az iskolaszékhez az ügy 

nagyságához mérten. 

A kivizsgálást – szakmai ügyben a szaktanár, nevelési vagy szakmai ügyben az 

osztályfőnök köteles megtenni, akik munkájukba bevonhatják az iskola 

intézményvezetőjét, esetleg helyettesét. 

A tanulók kötelességei 

 

 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

 

t magatartással eleget tegyen -képességeinek 

    megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

lt 

eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, 

 szükséges felszerelést  hozza magával, 
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továbbfejlesztését, 

és az iskola dolgozóit, 

pen ezért tilos a dohányzás,az  

alkoholfogyasztás,kábítószer fogyasztás 

magatartás 

külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjen meg.  

jelenjenek meg. (Ünnepélyeken a sötét nadrág, illetve szoknya és fehér ing 

illetve blúz a megfelelő öltözék) 

5. A tanulók véleménynyilvánítása, rendszeres tájékoztatása 
A szervezett véleménynyilvánítás és rendszeres tájékoztatás az osztályfőnöki órákon 

és az iskolagyűlésen történik.  

Az iskolagyűlés ideje minden hónap első hétfője. Napirendjét az osztályfőnöki és az 

alsós munkaközösség vezetője, a diákönkormányzat vezetője állítják össze. 

Az iskolagyűlésen az intézmény valamennyi tanulója és pedagógusa részt vesz, aki 

műszakban van. Rendkívüli iskolagyűlés bármely fél részéről kezdeményezhető, 

megtartásáról az intézmény vezetője dönt. 

 

   

6. A tanulók egészségének, testi épségnek megőrzését szolgáló 
szabályok, intézményi védő-óvó rendszabályok 
A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket, 

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

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, 

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

vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen 

rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő 

fenyegetést) vagy balesetet észlel, 
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 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült, 

 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában, 

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

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat, 

 ismerje a vészjelző csengetéseket. 

 

Tűzriadó esetén, (jelzése rövid szaggatott) az épületet felszerelés nélkül minél 

hamarabb – a kijelölt útvonalon – el kell hagyni! 

 

A bombariadó jelzésére szolgáló csengőhang (rövid-hosszú-rövid-hosszú) észlelése 

esetén a tanulóknak táskájukkal és ruházatukkal együtt kell az épületet elhagyniuk. 

Az épület tűzszerészeti átvizsgálása után a tanórákat – lehetőség szerint – folytatni 

kell. Amennyiben bombariadó miatt a tanítási nap nem teljesíthető, úgy azt valamely 

munkaszüneti napon pótolni kell. 

 

Az intézménybe járó gyerekek rendszeres gondozását, felülvizsgálatát az iskolaorvos 

és a védőnő látja el. Minden hét valamelyik napján délelőtt a doktornő az 

intézményben tartózkodik (szükség szerint). Az iskolaorvos heti egy alkalommal 

történő rendelését az iskolában  (tanévenként meghatározott időpontban) ki kell 

függeszteni.  

A tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken 

végzik: 

 fogászat: évente  2 alkalommal, 

 tüdőszűrés: évente  1 alkalommal, 

 belgyógyászati vizsgálat évente:  1 alkalommal, (esetleges) 

 szemészet: évente  1 alkalommal, (esetleges) 

 

A tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, a továbbtanulás, 

pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát 1 alkalommal, a 

tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálatát évente 

1 alkalommal végzik. Az éves fogorvosi szűrésre az egyeztetések után - évente két 
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alkalommal beosztás szerint - kerül sor, erről az intézményvezető-helyettes 

gondoskodik. 

Az első osztályosok látásvizsgálatáról a szakorvosi hálózat gondoskodik – 

amennyiben munkatervében szerepel –, s ugyanennek a szervezetnek a feladata az 

1., 5. és 7. osztályosok szín- és a látásvizsgálata. 

Beteg gyerek nem jöhet iskolába, gyógyulásáról orvosi igazolást kell beszerezni. A 

fertőző betegségekről azonnal értesíteni kell az intézményt. 

Az iskola tanulói számára előírt hallásvizsgálatot a szakorvosi hálózat látja el, annak 

eredményéről tájékoztatjuk a szülőket. 

A napközben bekövetkezett balesetekről, rosszullétekről azonnal értesíteni kell a 

szülőt. A balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 

7. Az iskola helyiségeinek használata 
 

A tantermek használatáról: 

Az iskola valamennyi tanulójának joga, hogy látogassa az iskola létesítményeit, 

használja azokat az eszközöket, amelyek felkészülését elősegítik, érdeklődését 

kielégítik (könyvtár, sportpálya). 

a.) A tanítás és egyéb foglalkozások után a tantermek ablakait be kell csukni, a 

villanyt el kell oltani, az ajtókat be kell zárni. 

b.) A kabátokat, váltócipőket az erre kijelölt szekrényben kell tartani. Az iskola 

bútorzatában, felszerelési tárgyaiban ill. az épületben szándékosan okozott kár 

100%-át kell a tanulónak ill. gondviselőjének megtérítenie a Köznevelési Törvény 

rendelkezése alapján. 

 

Szaktantermek használata 

 

Tornaterem használata: 

A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 

szabályok: 

 a tanulók az első testnevelés órán teremhasználati- és balesetvédelmi 

oktatásban részesülnek, 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, 



Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 

HÁZIREND 9 

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

sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, 

tornadressz, melegítő) kell viselniük, 

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

lógó fülbevalót. 

 

Fizikaterem használata: 

 A tanulók az első fizika órán teremhasználati- és balesetvédelmi oktatásban 

részesülnek. 

 A székeken hintázni tilos, balesetveszélyes. 

 A teremben kitett demonstrációs és kísérleti eszközökhöz tanulóknak 

hozzányúlni csak pedagógus engedélyével és felügyelete mellett lehetséges! 

 A tanulók az árammal működtethető berendezésekhez (elektro-varia is) nem 

nyúlhatnak! 

 A tanítási órák végén az ablakokat be kell zárni és a székeket az asztalra kell 

feltenni. 

 

Kémiaterem használata: 

 A tanulók az első kémia órán teremhasználati- és balesetvédelmi oktatásban 

részesülnek. 

 A teremben ki kell függeszteni a használatos vegyszerekre vonatkozó 

előírásokat (R és S mondatokat). 

 A székeken hintázni tilos, balesetveszélyes. 

 Minden osztályban két szertárfelelős dolgozik, akik a tanóra előtti 

jelzőcsöngetéskor behordják a kísérletekhez szükséges eszközöket, az óra 

végén pedig visszaszállítják azokat a tanteremhez kapcsolódó 

kémiaszertárba. 

 A szertárban diák csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat. 

 A diákok az előkészített tálcához önállóan nem nyúlhatnak. 

 Bármely kísérletet, vizsgálatot csak a tanár engedélyével szabad megkezdeni. 

 Szigorúan tilos bármely vegyszerhez kézzel hozzányúlni, azt megkóstolni 

vagy beleszagolni. 

 A kísérleteket kizárólag a kiadott tálcán szabad elvégezni. 
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 Amennyiben az asztal vagy a padló szennyeződött, meg kell tisztítani, mert 

balesetveszélyes lehet. 

 Tilos vegyszert hazavinni, otthon kísérletezni. 

 Amennyiben baleset történik, a tanárt azonnal értesíteni kell. 

 A teremben elhelyezett elektromos berendezéseket (pl. TV, video) csak a 

tanár használhatja. 

 A tanítás végeztével fel kell rakni a székeket az asztalokra, a szemetet össze 

kell szedni. 

 A hetesnek távozáskor ellenőriznie kell: ablakok csukva, villany lekapcsolva, 

tábla letörölve.  

 

Informatika terem használata: 

 A tanulók az első informatika órán teremhasználati- és balesetvédelmi 

oktatásban részesülnek. 

 A teremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni tilos! 

 A számítógépek bármely meghibásodását azonnal jelenteni kell! A hiba 

javításához gyerek nem kezdhet hozzá! 

 A teremben ételt, italt fogyasztani nem szabad! 

 A gépeket az óra befejezése után a szaktanár utasításának megfelelően kell 

kezelni és a termet rendben kell elhagyni! 

 

Technikaterem használata 

 A tanulók az első technika órán teremhasználati- és balesetvédelmi 

oktatásban részesülnek. 

 A teremben tanári felügyelet nélkül tartózkodni tilos! 

 A teremben ételt, italt fogyasztani nem szabad! 

 

Egyéb helyiségek használata 

 

Könyvtár használata: 

 Az iskolai könyvtár nem nyilvános könyvtár, tagjai csak az iskola tanulói ill. az 

iskolában dolgozók lehetnek. 

 A könyvtári tagság és a beiratkozás ingyenes. 
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 A kiskorúak beiratkozásának feltétele a beiratkozási lap kitöltése, amelyet a 

szülő vagy a gondviselő aláír, és ezzel beleegyezik abba, hogy gyermeke 

vagy gondozottja a könyvtárból kölcsönözzön. 

 A kölcsönzés feltétele a beiratkozás. 

 A kölcsönzőnek kötelessége és érdeke a könyvtári dokumentum védelme és 

kímélése.  

 A kölcsönzött dokumentum megrongálása, elvesztése kártérítési 

kötelezettséget jelent, mely kötelezettséget az olvasó ill. gondviselője a 

beiratkozással vállaltak. 

 Az iskolai könyvtárból multimédiás dokumentumokat csak dolgozók 

kölcsönözhetnek. 

 A kölcsönzött dokumentumokat a kölcsönzési határidőig (az olvasójegyen 

szerepel) vissza kell hozni. 

 A könyvek kölcsönzésénél ill. visszahozatalánál az olvasónak is joga van 

meggyőződni arról, hogy a dokumentáció rendben zajlott. (Kölcsönzésnél a 

kölcsönző aláírással hitelesíti, hogy valóban kikölcsönözte az adott 

dokumentumot, visszahozatalnál pedig ellenőrizheti, hogy valóban kihúzta-e 

listájáról a könyvtáros.) 

 A diákok számára az iskola állította, külső megjelenési követelmények a 

könyvtárban is érvényesek (l. megfelelő pont). 

 A könyvtárban dolgozók, tanulók, olvasók stb. érdekében mindenki köteles ott 

csendben és kulturáltan tevékenykedni. Tilos a könyvtárban enni, inni (kivéve 

a mindenkori könyvtárost), zajongani, futkározni, a könyvekben kárt tenni és 

zavarni másokat. 

 A könyvtárban joga van minden beiratkozott és be nem iratkozott tanulónak és 

dolgozónak az állományt helyben, rendeltetésszerűen használni és 

könyvtárostól felvilágosítást, segítséget kérni és kapni. 

 

Ebédlő használata 

 Az ebédlőben reggeli és ebédidőben csak a befizetett tanulók 

tartózkodhatnak. 

 A reggeli és ebédidő terembeosztását a folyosói bejáratnál kell elhelyezni, 

melyet az intézményvezetőhelyettes készít el. 

 Valamennyi tanuló számára kötelező a rend és tisztaság megőrzése. 



Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 

HÁZIREND 12 

 

Büfé használata 

 Az iskolai büfé nyitva tartási rendje a büfé mellett van elhelyezve. 

 A büfé mellett pedagógus ügyeletes vigyáz a rendre. 

 Valamennyi tanuló számára kötelező a rend és tisztaság megőrzése. 

 

8. A tanulók közösségei 
 

Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

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

osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére – diákképviselőt választanak. 

 

9. A diákkörök 
Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök 

működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, 

művészeti csoport stb. 

A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola intézményvezetőjének az adott 

tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, ill. a 

diákönkormányzat, az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév 

elején - az adott lehetőségek figyelembevételével- a tantárgyfelosztás, valamint az 

éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola intézményvezetője által felkért nagykorú 

személy vezeti. 

Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola 

tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú 

személyeknek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola 

intézményvezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét 

és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan 

be kell szerezni az iskola intézményvezetőjének egyetértését. 

A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 
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10. Az iskolai diákönkormányzat 
A tanulók érdekeik képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A 

diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A 

diákönkormányzat segítő tanárát az intézményvezető bízza meg, a tanulói 

közösségek gyermekképviselőt választanak. A diákönkormányzat szervezeti és 

működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület 

hagyja jóvá. A diákönkormányzatot a nevelőtestületi értekezleten a felnőtt 

vezetőtanár képviseli. A diákönkormányzat részére az iskola az intézményvezetővel, 

ill. helyetteseivel történő egyeztetés alapján az iskola helyiségeit programok céljára 

átengedi. 

A tanulók folyamatos tájékoztatása a havonta megszervezett iskolagyűlésen történik. 

 

11. Az iskolai diákközgyűlés 
Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni az 

iskola munkatervében meghatározottak szerint. 

 

12. A tanulók és a szülők tájékoztatása 
Az intézmény, különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a 

választott közösségi képviselők segítségével - az intézményvezető fogja össze. A 

kapcsolattartás rendszeres formái: különböző értekezletek, fórumok, intézményi 

gyűlések, nyílt napok, fogadóórák. Az egyéni tájékoztatás előre egyeztetett 

időpontban lehetséges. 

A kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait az intézmény éves munkaterve 

tartalmazza, melyeket jól látható faliújságon, illetve web-es felületen kell elhelyezni (a 

kapcsolattartás helyszíneit valamennyi esetben az intézmény biztosítja).  

A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, 

nevelőtestületi-, alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi pontokhoz a 

döntési, egyetértési, és véleményezési jogot gyakorló közösségek által delegált 

képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
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Az intézmény a tanulóról a tanév során rendszeres tájékoztatást ad az éves 

munkatervben rögzített, a honlapon közzétett időpontokban (szülői értekezletek, 

fogadóórák). Az intézmény írásbeli tájékoztatást adhat a Kréta elektronikus napló 

felületén és a gyermekek tájékoztató füzetén keresztül is. 

Az intézmény - munkatervében rögzítetten - tanévenként hat alkalmat biztosít (szülői 

értekezletet és fogadóórát) a szülőkkel való személyes találkozásra. 

 

Szülői értekezletek, családlátogatások  

Az osztályok, csoportok szülői közössége számára a szülői értekezletet az 

osztályfőnökök tartják. Családlátogatásokat szükség szerint a pedagógusok tartanak. 

A szülők a tanév rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak 

tájékoztatást. A leendő gyermekközösségek szüleit a felvételi értesítőben tájékoztatja 

az intézmény a tanév kezdetét megelőző első szülői értekezletről - a tanév 

kezdésének zavartalansága érdekében.  

Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök, a 

szülői közösség elnöke, a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására.  

Szülői értekezlet összehívásában a szülőt kezdeményezési jog illeti meg. Össze kell 

hívni a szülői értekezletet, ha ezt a szülők 50 %-a kéri.  

 

A fogadóórák  

Az intézmény valamennyi pedagógusa fogadja a szülőket, és szóbeli tájékoztatást ad 

a gyermekekről. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az 

osztályfőnök írásban külön is behívhatja az intézményi fogadóórára.  

Amennyiben a gondviselő a munkatervben rögzített időpontú fogadóórán kívül is 

találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell 

egyeztetni az érintett pedagógussal.  

 

A rendszeres írásbeli tájékoztatás formái és rendje: 

Valamennyi pedagógus köteles a tanulóra vonatkozó minden érdemjegyet és írásos 

bejegyzést a Kréta elektronikus naplóban feltüntetni.  

 

13.  Az elektronikus napló használata, hozzáférésének módja 
Az iskola tanulói és szülői tájékoztató felülete a KRÉTA elektronikus napló. A tanulók 

és szüleik az iskolába történő beiratkozás alkalmával a digitális naplóhoz belépési 
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kódot kapnak. Az elektronikus naplón keresztül – e-ügyintézés – az igazolások, 

kérvények, határozatok is feladhatók. 

 

14. Az iskola működési rendje 
Az iskola létesítményeit és helyiségeit a nyitva tartás ideje alatt csak 

rendeltetésüknek megfelelően, arra a célra lehet használni, amelyre a helyiséget 

kialakították. Ettől eltérni csak intézményvezetői (intézményvezető-helyettesi) 

engedéllyel lehet. 

A tanítási idő megkezdése előtt a gyerekek részére az arra kijelölt tanteremben 

ügyeletet kell tartani. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt 

indokolt esetben az intézményvezető tehet. 

A tanítási órák, foglalkozások látogatására engedély nélkül (megbeszélés alapján) 

csak a tantestület tagjai jogosultak.   

Minden egyéb esetben a látogatásra az intézményvezető adhat engedélyt. 

Az iskola épületében gyerek csak tanári felügyelettel tartózkodhat (tantermek, 

étkezők, folyosók, szertárak, informatika termek) különös tekintettel a tornateremre 

és a sportudvarra.  

A tantermek tisztaságáért, rendjéért, dekorációjáért az arra kijelölt osztály és 

pedagógus felel. 

Az iskola könyvtárát az intézmény valamennyi tanulója a nyitvatartási idő alatt veheti 

igénybe. A könyvtár tagja lehet az iskola bármely dolgozója, tanulója. Könyvtári órák 

tartása külön megegyezés szerint lehetséges (ebbe beletartoznak a videó vetítéses 

órák is). Az iskolai könyvtár működését a könyvtári szervezeti és működési 

szabályzat határozza meg. 

A konyhába kizárólag az ott dolgozók léphetnek be. 

Az iskola helyiségeinek elhagyásakor az ablakokat be kell zárni, a villanyokat le kell 

kapcsolni.  

Az iskolaépület és az udvar tisztaságáért a bentlakó gondnok, karbantartó, a kertész 

és a technikai dolgozók is felelnek.  

A szülők gyermekeiket a bejáratig kísérhetik. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet, 

erről a portás értesíti az érintett pedagógust. 

A szülők az alábbi esetekben tartózkodhatnak az iskola épületében: 

 szülői értekezlet, 

 fogadónap, nyíltnap, 
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 tanári- vagy intézményvezetői behívás, 

 szülőknek szervezett foglalkozások, 

 rendezvények idején, 

 ünnepélyek alkalmával illetve rendkívüli esetekben. 

 

A nyílt napok, bemutató órák és foglalkozások tartásának rendjét és idejét a 

munkaközösségek javaslatai alapján a munkaterv rögzíti. 

Az intézménybe, az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók az 

intézmény nyitvatartási időpontjában bármikor beléphetnek. Az intézménybe szintén 

bármikor beléphet a fenntartó képviseletében, valamint a kerületi közoktatási 

intézmények képviseletében eljáró dolgozó. A szülők, cégek képviselői, a 

szakosztályok vezetői, valamint külső személyek, a portás vagy diákügyeletes tanuló 

kíséretében tartózkodhatnak az épületben. A bejáratnál hirdetések kiragasztása tilos, 

a szóróanyagok csak intézményvezetőségi engedéllyel kerülhetnek kifüggesztésre. 

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 630 órától délután 1730 

óráig van nyitva. 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 630 órától a tanítás 

végéig, ill. a tanórán kívüli foglalkozások idejére legkésőbb 1700 ig tudja biztosítani. 

Az iskolába a tanulóknak reggel 730-750 óra között kell megérkezniük. 

Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

1. óra:  0800-0845 

2. óra:  0900-0945 

3. óra:  1000-1045 

4. óra:  1100-1145 

5. óra:   1200-1245 

6. óra:  1300-1345 

7. óra:   1400-1445 

8. óra:   1500-1545 

 

Az ebédeltetés rendjét az ebédlői folyósóra kifüggesztett beosztás tartalmazza. A 

beosztás biztosítja a főétkezéshez szükséges hosszabb időt. 
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Az alsó tagozatosok az órarendjükben szereplő – iskolaotthonos munkaforma – 

időpontban 45 percet kapnak étkezésre. A felső tagozatosok a tanítási órák után – 

5.és 6. – ebédelnek. 

A tanulóknak napi egy alkalommal - a 3. óra utáni szünetben alsósok, 4. óra utáni 

szünetben felsősök - az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén a tanulók a 

tantermekben, ill. a folyosón maradhatnak. 

A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben is 

étkezhetnek. 

Az óra kezdete előtt jelzőcsengetés szól. 

A tanuló, tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli 

kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az 

intézményvezető-helyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos/szóbeli 

engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az 

iskolából való távozásra az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 

adhat engedélyt.  

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 800-1600 

óra között. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön 

ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola intézményvezetője 

határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők 

tudomására hozza. 

Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos 

ügyet intézők tartózkodhatnak, ill. azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől 

engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépését a 

portaszolgálat ellenőrzi. 

 

15. A tanulói felügyelet 
Az intézmény az iskolai szünetekben – őszi, téli, tavaszi és a nyári szünet első 

valamint utolsó hetében – és az éves munkatervben meghatározott tanítás nélküli 

munkanapokon a tanulóknak az intézményben felügyeletet biztosít. 

A felügyeletet kérő tanulók szüleinek az intézmény felé írásban kell jelezniük az 

igényüket a felügyeletre. A felügyelet időtartamáról a szülőket előre írásban 

tájékoztatjuk. 
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A munkanapokon az intézmény hétfőtől péntekig reggel 630 és 730 között, illetve 

délután 1600 és 1700 óra között biztosít a gyerekeknek felügyeletet. Ettől az 

intézményvezető döntése alapján kivételes esetben el lehet térni. 

 

16. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a 
tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 
Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola 

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

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

helyiségeiben rendet hagyjon. 

 

Megjelenés, öltözködés 

Iskolánk tanulói kötelesek ápoltan, tisztán rendesen öltözve, ápolt hajviselettel 

megjelenni az iskolában, az iskolai, vagy az iskolán kívüli foglalkozásokon. 

Az iskolai ünnepélyeken (tanévnyitó, október 23., március 15., Puskás ünnepély, 

tanévzáró) a lányok sötét szoknyában vagy nadrágban, fehér blúzban, a fiúk sötét 

nadrágban, fehér ingben jelenjenek meg! 

Tanítási időben ékszereket, bizsukat, testékszereket a balesetveszély miatt ne 

hordjanak! A testnevelés és technika órákon az ékszerek (lánc, gyűrű, karkötő stb.) 

balesetveszélyesek, ezért használatuk tilos. 

A papucs ás a tűsarkú cipő, szandál viselése balesetveszélyes, ezért TILOS! 

Tornacipőt, mint váltócipőt testnevelés órán hordani kell. Ez egészségügyi 

szempontból, valamint a tornaterem tisztasága érdekében is fontos. Testnevelés 

órán a – lehetőleg fehér - váltó zokni használata kötelező! 

Tanítási időben a smink tilos! 
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A tanulók magánélethez való joga abban a tekintetben, hogy hogyan öltöznek, 

milyen viseletet hordanak, nem érvényesíthető korlátlanul, mivel külsejükkel, 

ruházatukkal nem sérthetik a közízlést, mások erkölcsi érzését! 

A tanulók ruházatában keletkezett kárért, elveszett értéktárgyakért az iskola 

felelősséget nem vállal. 

 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 diákképviselő, 

 osztályonként két-két hetes, 

 egyéb, az osztályközösség és az osztályfőnökök, szaktanárok által kijelölt 

felelősök. 

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

 

A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 

kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint), 

 a szünetben a termet kiszellőztetik, 

 a szünetben a tanulókat az udvarra kiküldik, 

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

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,  

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

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

tanterembe, értesítik az intézmény vezetőségét, 

 az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. 

 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre 

kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket 

az iskolai munkaterv tartalmazza. 

17. Az iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
A tanulóknak az iskolán kívüli iskolai rendezvényeken iskolánk jó hírnevének 

megőrzése érdekében megfelelően kell viselkedniük. Ezeken a rendezvényeken is 
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tilos az alkohol és drogok fogyasztása, a dohányzás, kés, fegyver, túl lezser öltözék 

viselése, az erkölcstelen és illetlen viselkedés. 

 

18. A tanulók mulasztásának igazolása 
A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való 

távolmaradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni. 

A szülő tanévenként 5 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló 

betegsége esetén a szülő köteles a betegség kezdetekor az iskolát értesíteni. 

Előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet az osztályfőnöktől 

maximum 10 nap időtartamra, ettől hosszabb időre csak az intézményvezető adhat 

engedélyt. Hosszabb idejű távolmaradás esetén figyelembe kell venni a hiányzás 

okát, a tanuló eddigi mulasztásainak mennyiségét, magatartását és szorgalmát. 

Három napnál hosszabb idejű betegséget csak orvos igazolhat. A tanítási óra alóli 

hiányzást, késést a tanár jegyzi be a KRÉTA naplóba, az osztályfőnök pedig az 

előírásnak megfelelően összesíti a mulasztott órákat. 

Az a tanuló, aki 800 óra után érkezik az iskolába „elkésett” bejegyzést kap. A 

késéseket – percben – rögzíteni kell a Kréta naplóban, a szülőt értesíteni kell a 

sorozatos késésekről.  Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és 

amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy tanítási 

óráról történő hiányzásnak minősül. 

A késés indokát az osztályfőnökkel kell tisztázni, és a magatartás érdemjegyben meg 

kell jeleníteni. 

A tanulószobai, korrepetálási, énekkari, szakköri hiányzás esetén az illetékes 

pedagógus végzi a fenti tevékenységet. 

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

hiányzott. 

Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az ismételt igazolatlan hiányzás 

következményeire. Az iskola értesíti az illetékes gyámhatóságot, ha a tanuló 

igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, ugyanerről a gyermekjóléti szolgálat is értesítést 

kap. Ha tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri a 30 órát, akkor az iskola a 

szülő mellett értesíti az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti 

szolgálatot is. A tanuló szülője ellen ebben az esetben szabálysértési eljárás indul. 

Amennyiben a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, az iskola 

értesíti az illetékes gyámhatóságot. 
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A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról 

– tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – írásban, 

illetve a KRÉTA felületen igazolni kell. 

A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat 

távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a 

mulasztás okát az osztályfőnöknek. 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt – 10 nap - nem 

igazolja távolmaradását. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, a tanórákról 

és foglakozásokról való önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi 

vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. 

Az igazolt és az igazolatlan hiányzások összesített óraszámára vonatkozóan a 

következő szabályok érvényesek: 

 

év közben nem volt osztályozható, akkor a tanítási év végén a tanuló nem 

minősíthető, és a vonatkozó jogszabályok alapján a nevelőtestület dönt 

osztályozóvizsgára vagy évismétlésre való utasításáról. 

 

19. Tanórán kívüli foglalkozások rendje 
Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán 

kívüli foglalkozásokat szervezi: 

 

Napközi otthon, iskolaotthon tanulószoba. A Köznevelési törvény előírásainak 

megfelelően, - ha a szülők igénylik - az iskolában tanítási napokon a délutáni 

időszakban az első-hatodik évfolyamon napközi otthon, a hetedik-nyolcadik 

évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon - igény 

esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, 

akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

 

Diákétkeztetés. Tanulóink igény esetén iskolai étkeztetésben részesülhetnek (napi 

3x, 1x). A térítési díjat a GESZ határozza meg, befizetésének szabályairól is a GESZ 

rendelkezik.  
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A térítési díj az alábbi esetekben mérséklődik:  

 3 gyermekes,  

 tartósan beteg,  

 sajátos nevelést igénylő,  

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, szociális 

kedvezményben részesülő.  

Étkezés lemondása: a következő napra szóló étkezést a dátumot megelőző napon 

900 óráig lehet lemondani – a GESZ ügyintézőnél – telefonon vagy e-mailben. Online 

befizetés esetén a befizető saját maga is le tudja mondani az étkezést a rendelés 

felületén. A jóváírást a tanuló a nem a következő havi befizetésnél kapja meg, 

hanem egy hónap múlva. 

 

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni 

felzárkóztatást, valamint a gyenge tanulók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz 

kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

 

Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai 

sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt 

biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a 

különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola 

lehetőségeinek fegyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete 

dönt. Szakkör vezetését – az iskola intézményvezetőjének megbízása alapján – 

olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. 

 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik 

a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az 

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán 

kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. 
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Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok 

számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a 

kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó 

foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények 

teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti 

előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a 

foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a 

nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők 

anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, 

kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos 

rendezvények stb.). a tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a 

felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

 

Hit- és vallásoktatás. Az iskolában az államilag bejegyzett egyházak – az iskola 

nevelő- és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és vallásoktatást szervezhetnek. 

A hit- és vallásoktatáson való részvétel – a kötelező hittan/erkölcstan kivételével – a 

tanulók számára önkéntes. Minden év májusában lehet nyilatkozni arról, hogy a 

következő tanévben a tanuló etika vagy hit- és erkölcstan oktatásban szeretne-e 

részt venni. 

 

A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel 1600 óráig minden tanuló számára 

kötelező! A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell 

jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

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

tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni 

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

intézményvezetője adhat. 

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell.  
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A tanórán kívüli foglalkozásokról csak a szülő írásos kérvénye alapján 

menthető fel a tanuló. A kérelemben a felmentést indokolni kell! 

Az iskolai könyvtár - a tanulók számára a tanítási napokon - a könyvtári nyitvatartási 

időpontjában látogatható. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba 

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

elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. 

 

20. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 
A napközi otthonba tanévenként előre minden év augusztusában, ill. első évfolyamon 

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

gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 

A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a 

tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. 

A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. 

Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára 1600 óra és 1700 óra között, 

pénteken 1400 és 1700 óra között az iskola összevont ügyeletet szervez, biztosít. 

 

A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó 

tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 1600 óráig tart. 

A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy 

írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a 

tanuló eltávozására az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes 

engedélyt adhat. 

21. A tanulók jutalmazása 
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy az osztály, ill. az iskola érdekében közösség munkát végez, 

 vagy az iskolai, ill. az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. 

versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon bemutatókon vesz részt, 
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 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 

és emeléséhez  

az iskola jutalomban részesíti. 

 

Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 diákszervezeti vezetői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és 

közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért,  

 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért  

dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

 

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

és/vagy versenyeken öregbítette iskolánk hírnevét, Puskás Díszoklevelet kap, 

melyet ballagásakor az iskola közössége és a szülők előtt vehet át. A végzős 

tanulónak a nevelőtestület Puskás Oklevelet is adományozhat, melynek feltétele 

valamilyen területen kiemelkedő eredmények elérése, illetve az iskola hírnevének 

öregbítése. 

Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és jutalmat kap, melyet 

az iskolagyűlésen vehet át. 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, ill. előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben részesülnek. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

„A hónap tanulója” az a tanuló, aki magatartásával, szorgalmával, tanulmányi 

munkájával például szolgálhat osztálytársainak. A cím elnyerésére javaslatot tehet az 
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osztályközösség, a szaktanár ill. az osztályfőnök. Nevüket a portai faliújságon 

helyezzük el.  

„Az év tanulója” az a tanuló, aki a tanév folyamán legalább 5 alkalommal volt a „A 

hónap tanulója”. A címet a tanévzáró ünnepélyen adományozzuk. 

 

22. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések és kártérítési 
kötelezettség 
Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás, 

 fegyelmi eljárás, 

annak lebonyolítása ( a NKT 58§ és az EMMI 20/2012 rendelet alapján: 

   A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás 
pedagógiai célokat szolgál. Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három 
hónap már eltelt.  

  A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető 
események feldolgozása, értékelése. 

   Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú 
sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú 
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért.  

- Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek 
biztosítása a nevelési-oktatási intézmény feladata. 

- A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást érdemlő 
körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap időtartamra 
felfüggesztheti 

   Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi 
eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt meghatalmazott képviselője is 
képviselheti. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj194id4679
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj195id4679
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  A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a tanuló terhére 
rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a 
szülő külön-külön a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja. 

  A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, 
védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét biztosítani kell. 
A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni. 

- A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be kell fejezni. 
Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel kapcsolatban 
tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen. 

- A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú bizottság 
folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg. 

- A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a 
tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét, az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait.  

- A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a 
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a tanuló 
mellett szól. 

-  A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett 
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, 
kollégiumi diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. 

- A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor ismertetni kell a 
határozat rendelkező részét és rövid indokolását.  

   A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben 
érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének. 

- Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban megküldeni, 
ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul vette, a határozat 
megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott. 

- Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be fellebbezést. 
A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az elsőfokú fegyelmi 
jogkör gyakorlójához benyújtani. 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben lehet 

részesíteni.  

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, 
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 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az iskola intézményvezetője vagy a nevelőtestület dönt. A büntetést 

írásban kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló 

szülője/gondviselője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben 

kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe 

vételével az iskola intézményvezetője határozza meg. 

Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos 

esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az intézményvezető 

dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit 

értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása 

esetén a Ptk. előírásainak megfelelően az iskola pert indít! 

 

23. A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen 
irányuló közösségellenes cselekményének kivizsgálása, intézkedései 
Ha a tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló 

közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal fenyegetőzik, ha az iskolai, 

közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást tanúsít, amely 

sérti az iskola helyi normáit és a nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és 

pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes 

magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi felelősség hatálya alá 

tartozik, a szükséges hatósági bejelentést haladéktalanul be kell nyújtani.  

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

eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani. 

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény vezetője a 



Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola 

HÁZIREND 29 

cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot 

kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést 

vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A vizsgálat 

lefolytatására az intézmény vezetője háromfős bizottságot hoz létre, amelyet maga 

vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a 

tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő 

fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett 

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

elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben 

veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-

oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, 

munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben a szokásos 

társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel. A 

vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek 

megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló 

elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

 

24. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az 
iskolába 
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 

dolgokat csak saját felelősségükre hozhatnak magukkal, mely eszköz behozatalát az 

osztályfőnöknek kötelesek bejelenteni. Annak biztonságos tárolásáról maguk 

gondoskodnak. Elvesztéséből, adódó kárért, megrongálódásért az iskola nem felel.  

A mobiltelefonokat az órák alatt ki kell kapcsolni a tanórák védelme érdekében!  

Az engedély nélkül használt mobiltelefont a pedagógus elveheti, a nap végéig a 

páncélszekrénybe tároljuk. Hangfelvétel, videofelvétel és képek készítése tilos, 

személyiségi jogokat sért! 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás 

folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a 

diákok számára audioeszközök, mobiltelefon, valamint a tanítás időtartama alatt 

bluetooth hangszóró és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. A tanulók a 

saját tulajdonukban lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, 

audioeszközök, stb.) a tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve 
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felszólítására használhatják. Az iskola tulajdonát képező infokommunikációs 

eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és irányításával használhatják. 

Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott a tanuláshoz 

nem szükséges dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további 

esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 

A kerékpárral érkező tanulóknak a kerékpárt az udvar kijelölt részén, a 

kerékpártárolóban kell tartani. A kerékpártárolót mindenki csak saját felelősségére 

használhatja. 

25. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége 
A tanulók közössége a Köznevelésről szóló törvény 48. §-ában biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatosan tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik 

legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti. 

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

 

26. A térítési díjakra vonatkozó rendelkezések 
A tanulók a menzai és napközis étkezésekért térítési díjat fizetnek. A befizetések 

időpontjáról a Kispesti GESZ ad tájékoztatást. A befizetés történhet online, illetve 

készpénzzel. A készpénzes befizetések időpontjáról szintén a Kispesti GESZ ad 

tájékoztatást. A befizetésről a tanuló számlát kap. 

A befizetési napot ki kell tenni az intézményben jól látható helyre, erről a szülőket 

tájékoztatni kell. 

Hiányzás esetén az étkezés lemondható mindennap 900 óráig, telefonon vagy e-

mailben a GESZ-es ügyintézőnél. Az ingyenesen étkezők és az egyéb kedvezményt 

igénybe vevők is kötelesek hiányzás esetén az étkezésüket lemondani. 

Be nem jelentett hiányzás esetén a térítési díj visszafizetésére a szülő nem tarthat 

igényt. A lemondás esetén pontosan közölni kell a lemondott napok számát, a tanuló 

nevét, osztályát, és az étkezés formáját. 
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27. A tanuló által előállított termék, dolog vagyoni joga 
A köznevelési törvény előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló 

közötti eltérő megállapodás hiányában - a tanuló jogutódjaként - a nevelési-oktatási 

intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, 

amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges 

anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanuló által 

készített és az intézmény a tulajdonába került dolog értékesítése nem megengedett. 

Amennyiben a tanuló saját alapanyagból készítette el a terméket akkor az a termék a 

tanulót illeti meg, az intézmény nem birtokolhatja. Ha az iskola a dologgal 

kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló 

részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűnésekor visszaadni.  

 

28. A szociális támogatások rendszere és a tankönyvellátás 
2020 szeptemberétől intézményünk minden évfolyamán valamennyi tanuló alanyi 

jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. Az 1-2. évfolyamon új tankönyveket és 

munkafüzeteket kapnak a tanulók. A bevezetésre kerülő új NAT értelmében az 5. 

évfolyamtól – felmenő rendszerben – is új tankönyvek és munkafüzetek lesznek.  

A 3-8. évfolyamokon az ingyenes tankönyvellátás a munkafüzetek kivételével 

tankönyvkölcsönzéssel, tartós tankönyvek biztosításával történhet, kivéve a belépő új 

tantervű évfolyamok új tantárgyai esetén. 

Az étkezési támogatás szétosztására évente 2 alkalommal kerülhet sor, amennyiben 

van rá keretösszeg. A támogatás összegénél az alábbiak kerülnek figyelembe 

vételre: 

 a tanuló szociális helyzete (a családi jövedelemről kérdőívet töltünk ki), 

 a családban lévő gyermekek száma, 

 osztályfőnöki és gyermekvédelmi felelősök javaslata, 

 kerületi szociális intézmények javaslata. 

A rászorultságot – szakértői vélemény, nevelési segély igazolása – igazolni kell.  

29. A nem körzetes tanulók felvétele beiratkozáskor, esetleges 
sorsolás 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján 

iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által 

meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik. 
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Sorsolás nélkül felvehető a szabad helyekre, amennyiben hozzánk jelentkezett, az a 

gyermek:  

 a testvére az iskola tanulója,  

 a szülő munkahelye az iskola körzetében található,  

Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni 

tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi 

fel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni azokat, 

akiknek a lakóhelye iskolánk településén található. A halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése után a jelentkezők közül először a 

sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel, majd azokat, akiknek ezt különleges 

helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló 

• szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 

• testvére iskolánk tanulója 

• munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási körzetében 

található, 

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

belül található. 

A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése 

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

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

akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt. 

A sorsolás lebonyolításának szabályai: 

• A sorsolás nyilvános. 

• A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni. 

• A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a 

sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát. 

• A sorsolás helyszíne az iskola épülete. 

• A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó 

napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani. 

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

bonyolítja le. 
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• A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, az intézményi 

tanács képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az intézményvezető-helyettes a 

jegyzőkönyvvezető. 

• A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese. 

• A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a 

sorsolási bizottság tagjait. 

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

behelyezni a sorsolási urnába. 

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

mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló nevét. 

• Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás 

sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben. 

• A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell. 

• A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni. 

• A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét, a 

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

nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók nevét, a 

sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók nevét, a 

keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a jegyzőkönyvvezetőnek az 

aláírását. 

• Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell. 

 

A sorsolás után az intézményvezető – sorsolás eredményének megfelelően – a 

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

eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek. 

 

30. Tantárgyválasztással kapcsolatos eljárási szabályok, valamint a 
tanítási órákon való részvétel rendje 
Az iskola igazgatója a nevelőtestület javaslatát figyelembe véve a pedagógiai 

program alapján elkészíti a tantárgyválasztási tájékoztatót a leendő első osztályos 

tanulók részére. A tantárgyválasztás jogát a szülő (törvényes képviselő) és a tanuló 

közösen gyakorolja. 
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A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra lehet kötelező és szabadon 

választható tanítási óra, a Helyi Pedagógiai Programnak megfelelően. 

Ha az iskola helyi tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a követelmények 

teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel teljesíthető, az 

iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való részvétel 

vállalását is jelenti, mivel erre a tanuló és a kiskorú tanuló szülőjének figyelmét a 

felvételi tájékoztatóban, továbbá a beiratkozás előtt írásban felhívták. 

A helyi tanterv határozza meg, melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken adott 

évfolyam adott osztályának valamennyi tanulója köteles részt venni, illetve melyek 

azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a tanulónak a választásra felkínált 

tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben meghatározott óraszámban 

részt kell vennie. 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a 

kötelező tanítási órát.  

 
Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi választható tantárgyak tanulását 

biztosítja: 

• 1. évfolyamtól: emelt angol, emelt informatika 

• minden évfolyamon: etika/hit-és erkölcstan 

1-8. évfolyamig kötelező tantárgy az etika, vagy a helyette választható egyházi jogi 

személy által tartott hit- és erkölcstan. A szülő a következő tanévre minden év május 

20-ig választhat gyermeke számára az etika és a hit- és erkölcstan tantárgyak között. 

Leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozáskor nyilatkoznak az etika, vagy a hit- és 

erkölcstan választásukról. Választásuk szintén formanyomtatványon történik, 

azonban a választás egy tanévre szól. A tanuló a választott tantárgyat legalább egy 

tanéven át köteles tanulni. A szülő írásbeli kérésére módosítható a következő 

tanévben május 20-ig leadott kérelemmel. A vonatkozó jogszabályok szerint a 

történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 alkalommal – biztosított tanulóink 

számára a hitoktatás. 
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31. A vizsgák – osztályozó, pót – rendje, követelményei 

A pótvizsgák rendje és követelményei: 

A tanuló, amennyiben pótvizsgára kötelezték, a bizonyítványa mellé írásban 

megkapja a pótvizsgájának idejét, helyét. A pótvizsga követelményeit, - mely a 

tantárgyi követelmény minimuma – szintén írásban kapja meg a szaktanártól. 

A pótvizsgák menete általában kettő részből áll. Írásbeli és szóbeli részből ad számot 

tudásáról a tanuló. A pótvizsga nyilvános, azon a tanuló törvényes képviselője is 

jelen lehet, de a vizsga menetébe nem szólhat bele. A vizsgabizottság létszámáról és 

tagjairól jogszabály rendelkezik. 

 

Az osztályozó vizsgák rendje és követelményei: 

A tanuló, amennyiben osztályozó vizsgára javasolta a nevelőtestület, írásban 

megkapja az osztályozó vizsgájának idejét, helyét. Jogszabály szerint a tanuló 

osztályozó vizsgát a tanév során bármikor tehet. 

A tanuló az osztályozó vizsga követelményeit, - mely a tantárgyi követelmény 

optimuma – szintén írásban kapja meg a szaktanártól. 

Az osztályozó vizsgák menete általában kettő részből áll. Írásbeli és szóbeli részből 

ad számot tudásáról a tanuló. Az osztályozó vizsga nyilvános, azon a tanuló 

törvényes képviselője is jelen lehet, de a vizsga menetébe nem szólhat bele. A 

vizsgabizottság létszámáról és tagjairól jogszabály rendelkezik. 

 

32. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 
A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola intézményvezetője készíti el. 

A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az 

iskola intézményvezetőjét. 

A házirend tervezetét megvitatják a pedagógusok munkaközösségei, és 

véleményüket eljuttatják az iskola intézményvezetőjéhez. 

A házirend tervezetéről az iskola intézményvezetője beszerzi az iskolaszék 

véleményét. 

 

Az iskola intézményvezetője a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék 

véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A 
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házirend elfogadása előtt az iskola intézményvezetője beszerzi a diákönkormányzat 

és az iskolaszék egyetértését, az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 

 

Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola intézményvezetője, a 

nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői 

szervezet (közösség) iskolai vezetősége. 

 

33. Záró rendelkezések 
 

Hatályba lépés: 

A Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület  

2022.április 22. napján fogadta el. 

 

A Házirend elfogadásakor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot 

gyakorol az intézményi tanács és az iskolai diákönkormányzat. 

 

Felülvizsgálat rendje: 

A Házirend módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, az intézményi tanács és 

a diákönkormányzat egyetértésével, továbbá a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 

 

A Házirend módosítását kezdeményezheti: 

 a fenntartó, 

 a nevelőtestület, 

 az iskola intézményvezetője, 

 az intézményi tanács, 

 a diákönkormányzat. 

 

 






