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2 INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE 

 

Az emberek együttélését – ugyanúgy, mint a felnőttek életében – a Te iskolai életedben is 

törvények szabályozzák.(Nemzeti köznevelés törvény, Gyermekvédelmi Törvény…). 

Biztos hallottad már a mondást: „A törvény ismeretének hiánya nem mentesít a büntetés 

alól…” Hogy e törvényeket megértsd, és megismerd az iskolai életet szabályozó egyéb 

rendeleteket is, segítségedre lesz a HÁZIREND, melyben először jogaidat ismertetjük meg 

Veled. Lássuk, mely jogokkal élhetsz! 

 

2.1 Jogod, hogy… 
 

…az iskola által nyújtott lehetőségeket (kompetencia alapú, műveltségterület tantárgyak nélküli 

oktatása, projekt, témanap, témahét, egyéni fejlesztés, habilitációs és rehabilitációs foglalkozás, 

mentorálás, szakkör, fakultáció, nyelvvizsga és felvételi előkészítő, korrepetálás, 

sportfoglalkozás, nemzetiségi és alapfokú művészetoktatás) felhasználd önmagad képzésére, 

hisz a megszerzett tudás segítségével teljesebb életet élhetsz, könnyebben juthatsz majd 

munkához. 

…részt vegyél az iskola által szervezett bármilyen rendezvényen, versenyen, táborozáson, 

DÖK és ISK programokon. 

…használd az iskola könyvtárát  

…napközis, vagy menzás légy. 

…részt vegyél a DÖK munkájában, megválaszd képviselőidet, vagy ha társaid bizalmát 

kiérdemelted, Te is képviselő legyél. 

…a diákközösség tagjaként – DÖK képviselőid által – véleményt nyilváníts a tanulók nagyobb 

közösségét érintő kérdésekben. A diákönkormányzat jogaival kapcsolatos szabályokat 

megtalálod a DÖK részletes szervezeti és működési szabályzatában. 

…tanulmányi, egyéni és közösségi ügyekben segítséget kérj osztályfőnöködtől, tanáraidtól, 

vagy az iskola igazgatójától. 

…megismerd a tanárok Rólad alkotott véleményét tanulmányi-, közösségi munkáddal, 

magatartásoddal kapcsolatban, és tőlük a szükséges változtatásokhoz javaslatot kérj. 

…igénybe vedd az iskolaorvosi szolgáltatást és szűrővizsgálatokat. 

…diákigazolványod nyújtotta kedvezményeiddel élj. 

…vallási meggyőződésednek megfelelően hit- és erkölcstan oktatásban részesülj 



Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű  
Nemzetiségi Általános Iskola.  

Házirend 

3 
 

Biztos Te is érzed, hogy nem helyénvaló annak az embernek jogokra hivatkoznia, aki nem 

teljesíti kötelességeit. Nem akarunk megfosztani jogaidtól, de be kell látnod, hogy 

kötelességeid elmulasztásának következményeit, mint bárki másnak, Neked is viselned 

kell. Melyek ezek? Nézzük! 

 

2.2 Kötelességed, hogy… 
 

…tevékenyen részt vegyél a tanítási órákon, s magatartásoddal ne zavard társaidat a tanulásban 

…tanórákra a szükséges taneszközöket, egyéb felszereléseket hiánytalanul hozd magaddal! A 

felszerelés hiánya szaktantárgyaknak megfelelően következményekkel jár, hiányát az  

KRÉTA-ba bejegyzésre kerül.  

A házi feladatok hiányára is a felszerelés hiányára vonatkozó szabályozás érvényes. 

…képességeid szerint rendszeresen és szorgalmasan tanulj!  

…részt vegyél a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Szülői kérelemre az igazgató felmentést 

adhat. 

…részt vegyél a heti ötszöri testnevelés órán. 

…ha hiányoztál, a tananyagot tanároddal, tanítóddal megbeszélve, a mulasztás idejével arányos 

időben, de legfeljebb 5 munkanap alatt pótold! 

…tanáraidban, az iskola valamennyi dolgozójában, társaidban tiszteld az EMBERT és jogait. 

Köszönj! Kerüld a csúnya beszédet, durvaságot, másokat kirekesztő magatartást!  

…kíméld az iskola berendezéseit, felszereléseit, ügyelj a tisztaságra! A gondatlan és szándékos 

károkozásért felelned kell, az okozott kárt szüleidnek meg kell téríteni! 

…órák után rendben hagyd magad után a padodat, a tantermet, a szemetet a szeméttárolóba 

dobd! 

…vigyázz személyes holmidra! 

…feladataidat, megbízatásaidat – még ha önként vállalt is – igyekezz legjobb tudásod szerint, 

pontosan teljesíteni! 

…ebédre menet közben az utcán tisztelettudóan, valamint az ebédlőben kulturáltan étkezz és 

viselkedj! 

…ünnepélyeken ünnepi öltözékben, fehér felsőben, sötét szoknyában vagy nadrágban jelenj 

meg, viselkedésed is legyen az ünnephez méltó! 

…saját magad épségének védelmében tartsd be az elemi baleset – és tűzvédelmi szabályokat! 

Testnevelés órákon semmilyen ékszert, bizsut ne hordj, hosszú hajadat fogd össze, a műköröm 
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nemcsak egészségkárosító, de balesetveszélyes is, ezért az iskolában nem engedélyezett a 

viselete. 

 

3 Intézményünk munkarendje 
 

 nyitva tartás: 7 –17 óráig.  Köteles vagy a tanítás megkezdése előtt 15 perccel megjelenni 

az iskolában, kivéve azokat a vidéki tanulókat, akiknek a busza később érkezik, a buszok 

beérkezése után haladéktalanul gyere az iskolába. Az első késés szóbeli figyelmeztetést von 

maga után, a harmadszori késés után osztályfőnöki figyelmeztetésben részesülsz 

 A tanítás megkezdéséig, az alsó tagozatosok a folyosón, vagy az arra kijelölt teremben, a 

felső tagozatosok az aulában illetve az udvaron várakozzanak, az ügyeletes nevelő utasítása 

szerint! 

 A benti cipő használata kötelező! Ennek elmulasztásakor a késésekre vonatkozó szabályok 

lépnek életbe.  

 Szüleid az auláig kísérjenek és itt is várjanak, ha a tanítás befejezésekor érted jönnek. !!!!! 

 Ha alapfokú művészetoktatásra jársz, az órakezdésnél 5 perccel korábban érkezz, és a 

kijelölt tanterem előtt várakozz!   

 Tanítási idő alatt az alsó tagozat épületének ajtaja zárva van. Közlekedés a főépület 

bejáratán keresztül, ahol portaszolgálat működik. Tanítási időben az iskola területét csak 

tanárod, tanítód engedélyével hagyhatod el. 

 

3.1 A tanítási órák, foglalkozások 
 A tanítási órák 8 órakor kezdődnek, időtartamuk 45 perc. Az egész napos oktatási forma, 

a tantárgytömbös órák, projektek, a műveltség terület tantárgyak nélküli bontásban 

történő oktatása esetén ettől eltérhetünk. Témanap, témahét, projekt megvalósítása a 

hagyományostól eltérő időkeretben és helyszínen is történhet, melyet előzetesen 

megbeszélünk veletek.  

 Az iskolába csak a tanuláshoz szükséges eszközöket hozd magaddal, egyéb tárgyaidért, 

annak elvesztéséért, eltűnéséért, megrongálódásáért, magadnak kell felelősséget 

vállalnod. 

 A projekt, témanap, témahét, moduláris oktatás megvalósításához szükséges eszközöket 

a szaktanár szóbeli engedélyével a szaktantermekben helyezheted el. Az elkészült 

produktumokat ugyanitt tárold. 
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 Egy nap kettőnél több témazáró dolgozatot nem írathatunk Veled, azt is csak akkor, ha 

az időpontot legalább egy tanórával korábban tudomásodra juttattuk. A dolgozataid 

eredményéről 10 munkanapon belül tájékoztatást kell kapnod. Témazáró dolgozatnak 

számít a 30 percnél hosszabb, vagy 3 leckénél több tananyagot átfogó írásbeli 

számonkérés is.  

 A sportcsarnokban tartott testnevelés órákra, sportfoglalkozásokra az udvari bejáraton 

közlekedhetsz. Átöltözés után az öltözőt zárjátok, a nagyterembe csak tornacipőben és 

tanári felügyelettel menjetek be. Testnevelés alóli felmentést a szakorvos javaslatára az 

iskolaorvos adhat. A felmentett tanulóknak is jelen kell lenni az órákon. A 

sportcsarnokban csak a testnevelés órák vagy sportfoglalkozások ideje alatt 

tartózkodhatsz. 

 Ha felsős vagy, csak tanári engedéllyel léphetsz a tantermekbe, ennek oka a fokozott 

anyagi felelősség, és az egyes termekben rád leselkedő nagyobb balesetveszély.  

 

3.2 Tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 

3.2.1 Etika/Hit- és erkölcstan 

 Az iskola igazgatója március 1. és március 14. közötti időpontban szülői értekezlet 

keretében ad lehetőséget a hit- és erkölcstan oktatásban részt vevő egyházak 

képviselőjének arra, hogy tájékoztassa az érintett szülőket arról, milyen módon szervezi 

meg a hit- és erkölcstan oktatását az iskolában. 

 Beiratkozáskor, átiratkozáskor írásban nyilatkozik a szülő arról, hogy valamely egyház 

által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy iskolai etika oktatást igényel-e gyermeke 

számára. 

 Nyilatkozat hiányában az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez. 

 Amennyiben a szülő az etika vagy hit- és erkölcstanra vonatkozó választását módosítani 

kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-ig írásban közli az iskola 

igazgatójával és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. 

3.2.2 Testnevelés 

 Az iskola megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében. 

 Az öt testnevelés órából két óra kiváltható kérelemre, valamint a benyújtott igazolások 

alapján 

A benyújtandó igazolások: 
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- versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal 

rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló 

esetében a tanévre érvényes versenyengedély és a sportszervezet által kiadott 

igazolás. 

- egyesületben végzett legalább heti két óra sporttevékenység esetén egyesületi 

igazolás. 

A heti két testnevelés alóli felmentés a tanév során szeptember 15-ig kérhető. 

3.2.3 Idegen nyelv 

 

 Angol nyelv oktatása az első három évfolyamon heti egy órában, osztálykeretben 
folyik. 

 Az idegen nyelv oktatása negyedik osztálytól csoportbontásban történik. 

 A csoportok kialakítása 3. évfolyam végén a szülő választhat az angol és német nyelv 

közül, melyet írásban nyújt be az iskola igazgatójának. 

 A horvát nemzetiségi nyelvoktatásban részesülő tanulók 4. évfolyamtól az angol nyelvet 

tanulják második idegen nyelvként. 

3.2.4 Művészeti oktatás 

 
 Külön jelentkezés alapján történik bármely művészeti iskola felé. 

 

3.3  Óraközi szünetek: 
Szünetekben az ügyeletes tanárok utasításai szerint az udvaron, az osztályteremben vagy az 

aulában tartózkodhattok. A jelzőcsengetés elhangzása után osztályonként sorakozzatok a hetes 

álljon elöl és tanári utasításra fegyelmezetten vonuljatok az osztályterembe.  

Az óraközi szünetek időtartama változó, 1. . 3.(felső tagozat) 4. óra után 10 perc, 2. és 3. (alsó 

tagozat) óra után 15 perc, az 5. óra után 5 perc. A második szünetben az aulában fogyaszd el 

tízóraidat. Tilos az aulából az ételt, italt kivinni az udvarra! 

Táskádat a folyosón elhelyezett táskatartóba tedd!  

Lépcsőkön fel-le haladva a jobb oldalon közlekedj! 

Az ablakot csak szellőztetés céljából nyisd ki! Az ablakon kihajolni és bármit kidobni veszélyes 
és tilos! 

Nem illik a tanulói padokra, asztalokra, az ablakpárkányra, a radiátorra felülni!  

A sportudvaron található műanyag borítású kézilabdapályát esős, illetve téli, fagyos időben 
tilos használnod, mert balesetveszélyes! 
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A tanórák befejezése után, ha menzás és napközis vagy, a kiírásnak megfelelően az aulában 

sorakozz, s az ebédeltető tanár vezetésével csoportosan vonulj az ebédlőbe és vissza. 

Amennyiben lekésed a csoportodat a következő csoporttal mehetsz ebédelni, ezt jelezd az 

ebédeltető tanárnak. 

 

3.4 Tanórán kívüli foglalkozások: 
 Az ebédelés alatt és a napközis foglalkozások idején is érvényesek az iskolai életre 

vonatkozó szabályok. A tanulási idő 14-től 15.30-ig tart. Projekt, témanap, témahét 

megvalósítása a napközis foglalkozás idejét is igénybe veheti, illetve biztosítja a 

lehetőséget az ezekre való felkészüléshez. A napközis tanároddal kialakított munkarend 

szerint, társaid igényeit is figyelembe véve igyekezz legjobb tudásod szerint elvégezni 

feladataidat. 

 Egyéb tanórán kívüli foglalkozások esetében is csak a foglalkozást vezető tanár 

felügyelete mellett tartózkodhatsz a tantermekben. 

 Az iskolában csak tanári felügyelettel internetezhetsz. 

  A könyvtár nyitvatartási időben bármikor rendelkezésedre áll, élj vele!  

 Intézményünk biztosítja a helyet és a lehetőséget a hitoktatásra. 
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4 Egyéb szabályok: /elvárható viselkedés 

 Kerékpárral csak írásbeli szülői engedéllyel közlekedhetsz, kerékpárodat a 

kerékpártartókba, lezárva helyezd el, vállalva a felelősséget az esetleges rongálódásért, 

eltűnésért. 

 Légy ápolt, tiszta, ruházatod, hajviseleted legyen szolid, szélsőséges divatirányzatoktól 

mentes! Az iskolában ne a sminkeddel, vagy viselkedéseddel akard a figyelmet magadra 

irányítani! 

 Egyáltalán ne hozz magadra és társaidra nézve veszélyt jelentő tárgyakat! 

 Napraforgót, tökmagot, rágógumit, energia italt, szénsavas üdítő italt az iskolába hozni 

TILOS! Nem éppen üdítő látvány a padra, székre, fogasra ragasztott, vagy járólapba 

taposott rágó, aminek a csapdájába Te is bármikor bekerülhetsz!  

  A dohányzás, alkohol, kábítószer behozása és fogyasztása nemcsak tilos, hanem az 

egészségedre is ártalmas. E szabály megszegése súlyos fegyelmi vétségnek minősül. 

 Az udvar tisztaságának megőrzése érdekében használd a kihelyezett szelektív 

szeméttárolókat, ne rongáld a meglévő játékokat, óvd a növényeket!  

 Elsősegélynyújtásra az igazgatóhelyettesi vagy az iskolatitkári helyiségnél jelentkezz. 

 Ha balesetet, sérülést, esetleg balesethez vezető magatartást észlelsz, azonnal jelentsd 

az ügyeletes tanárnak, vagy az első felnőttnek.  

Tartsd szem előtt, hogy tetteidért felelősséggel tartozol, azok következményeit vállalnod kell! 

 

4.1 Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz 
tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának szabályai 

 

 Javasoljuk, hogy mobiltelefonodat ne hozd magaddal, amennyiben szüleid úgy 

döntenek, hogy szükséged van rá, kikapcsolt állapotban le kell adnod az iskolaőrnek. 

Hazautazás előtt az iskolaőrnél felveheted. Használat esetén iskolaőr, tanáraid elvehetik 

telefonodat és csak szüleidnek adják vissza! Felvétel készítése (hang, videó, kép) 

iskolában tartózkodás alatt tilos! 

 Javasoljuk, hogy okosórádat ne hozd magaddal, ha mégis megteszed, a telefonodhoz 

nem kapcsolódhat. 
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 Egyéb eszközök tablet, tab, számítógép, digitális tábla használata  

Saját tablet, tab eszközeidet csak a pedagógussal egyeztetett tanórán és egyéb 

foglalkozásokon, tanári felügyelet mellett használhatod. Ezen eszközeidet a tanárral 

megbeszélt napokon kívül ne hozd magaddal! 

Az iskolai infokommunikációs eszközöket a tanórán, délutáni foglalkozásokon csak 

tanári felügyelet mellet lehet használnod. Ezen eszközöket csak akkor kapcsolhatod be, 

ha tanárod erre utasítást ad. 

5 Kölcsönzések: 

 Öltözőszekrényhez kulcsot a tanév elején igényelhetsz az iskolatitkártól 2000 Ft 

ellenében, amit a kulcs leadásakor visszakapsz. Az elveszett kulcsot pótolnod kell, vagy 

a megrongált zárat saját költségeden kell kicseréltetned! 

 A szekrények rendjéért, tisztaságáért Te vagy a felelős! Osztályfőnököd, illetve az 

igazgató megbízottja jelenlétedben jogosult időnként a szekrényrend, illetve a 

rendeltetésszerű használat ellenőrzésére. 

 A könyvtári könyvek kölcsönzése ingyenes. 

6 A tájékoztatás rendje, módja 

 A közösséget érintő tudnivalókról, programokról, ünnepélyekről, sikerekről, 

kudarcokról iskolai hirdetések alkalmával, hangosbemondón keresztül, osztályfőnöki órákon, 

diákgyűléseken és az iskola honlapján adunk tájékoztatást. 

Faliújságon, plakátokon keresztül további hasznos információkhoz juthatsz. 

 

Tanulmányi előmeneteleddel, magatartásoddal, szorgalmaddal, közösségi munkáddal 

kapcsolatban szülői értekezleteken, nyílt napokon, fogadóórákon, személyes megkeresés 

esetén, illetve írásban a KRÉTA rendszeren keresztül tájékoztatjuk szüleidet 

 Az alsó tagozaton a tanulók üzenőfüzetébe beírva az tanítók tájékoztatják a 

szülőket az iskolai dolgokról. 

 Osztályzataidat a KRÉTÁ-ban, az iskolától kapott belépési kóddal kísérhetik 

figyelemmel szüled. Minden veled kapcsolatos bejegyzés is ide kerül. 
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7 Hiányzások igazolása, távolmaradás, késés 

o Ha hiányzol, igazolásodat legkésőbb a mulasztást követő osztályfőnöki órán be kell 

mutatnod. 3 napig terjedő mulasztást tanévenként egyszer utólagosan a szülő is 

igazolhat, minden egyéb esetben szülői kézjeggyel ellátott orvosi igazolás 

szükséges, illetve szüleid az igazolásokat a KRÉTA E-ügyintézés felületén is 

feltölthetik. 

o  Családi, vagy hivatalos ügyekben előzetesen is kérhetnek szüleid távolmaradási 

engedélyt, ennek megadásáról tanévenként 5 napig osztályfőnököd, ezt meghaladóan 

az igazgató dönt, figyelembe véve tanulmányi előmeneteledet, magatartásodat és 

addigi mulasztásaidat. A tanév során a sport, és tanulmányi versenyeken, 

valamint a nyílt napokon való részvétel nem számít bele a mulasztott napok 

számába. 

o A választott és a tanórán kívüli foglalkozásokat is kötelező tanórának tekintjük 

mulasztás és minősítés tekintetében. 

o Ha egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztásod együttesen meghaladja a 250 

tanítási órát a nevelőtestület, vagy egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át a szaktanár 

dönt az osztályozhatóságodról. Ahhoz, hogy osztályozóvizsgát tehess, a 

nevelőtestület engedélye szükséges. Amennyiben igazolatlan mulasztásaid 

meghaladják a 20 órát, a nevelőtestület ezt megtagadhatja, évismétlésre utasíthat. 

o Ha igazolatlanul mulasztasz, magatartásod abban a hónapban csak „rossz” lehet, az 

első igazolatlan mulasztásod után értesítjük szüleidet, gondviselőidet. 

o 2. igazolatlan mulasztás után a Család- és gyermekjóléti szolgálatot. 

o 10 óra igazolatlan hiányzás után szüleiden kívül értesítenünk kell a gyermekjóléti 

szolgálatot és a járási kormányhivatalt.  

o 50 óra igazolatlan mulasztás után, a törvénynek megfelelően jelzésünkre a 

gyámhatóság és a kormányhivatal intézkedik  

o Vigyázz a késésekkel, hisz a késési idők összeadódnak, s több indokolatlan késés 

hamar egy igazolatlan órát jelenthet számodra.  

Az iskola tanulmányi – vagy közösségi munkád alapján jutalomban, vagy ha rászolgáltál, 

büntetésben is részesíthet.  
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8 Jutalmazás: 

 Tanítói, szaktanári, nevelői dicséretet kaphatsz több órán át nyújtott aktív 

tevékenységedért, egyenletes, megbízható teljesítményedért, projektekben, versenyekben 

való aktív közreműködésedért bármikor 

 Osztályfőnöki dicséretet kaphatsz közösségi, kulturális, sport, diák önkormányzati 

munkádért, rendezvényeken, versenyeken való közreműködésedért, példamutató 

magatartásodért, társaid önzetlen segítéséért, lelkiismeretesen végzett ügyeletesi 

munkádért, illetve bármikor, ha rászolgáltál. Osztályfőnöki dicséretet kapsz regionális 

versenyeken elért 1-3. helyzésedért. Három szaktanári dicséretért osztályfőnöki dicséret 

jár. 

 Igazgatói dicséretet kaphatsz három osztályfőnöki és/vagy szaktanári dicséretet követően 

a fenti esetekben, járási, területi versenyeken elért 1-3. helyezésedért, megyei 

versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményedért az igazgató egyéni elbírálása alapján, 

Zrínyi Ilona matematika verseny első negyedébe kerülésedért, országos, és országos 

levelezős versenyen kiemelkedő eredményéért, osztályközösséged, osztályfőnököd vagy 

a diákönkormányzat javaslatára bármikor, ha megérdemled. Három osztályfőnöki 

dicséretért igazgatói dicséret jár. 

 Nevelőtestületi dicséretet kaphatsz tanév végén, a megyei versenyeken elért 1-3. 

helyezésért, országos versenyeken és többfordulós országos levelezős versenyen nyújtott 

kiemelkedő teljesítményedért, éveken keresztül végzett kiemelkedő közösségi, szakköri 

munkádért nyolcadik évfolyam végén, kiemelkedő tanulmányi munkádért tanév végén, 

és ha a Zrínyi Ilona matematika versenyen az első 20 helyezett közé kerülsz. 

 Ha nyolc éven át kitűnő voltál, vagy jeles tanulmányi eredményt értél el, példamutató a 

magatartásod és a tanulmányi, kulturális vagy sport versenyeken elért eredményeiddel is 

tovább öregbítetted intézményünk hírnevét, a nevelőtestület döntése alapján a ballagási 

ünnepélyen iskolánk által alapított emlékplakettel tüntetünk ki, melyhez könyv - illetve 

tárgyjutalmat is adunk. 

Az igazgatói és nevelőtestületi dicséreteket a bizonyítványba is beírjuk és jutalmazzuk is. Év 

végén az osztályfőnök oklevéllel jutalmazhatja az arra érdemes tanulókat. 

A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösségek tagjait jutalmazhatjuk egy nap tanítás 

nélküli munkanappal is.  
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9 Fegyelmi intézkedések: 

 Szaktanári figyelmeztetést kaphatsz, ha magatartásoddal rendszeresen zavarod a tanítási 

órákat, tanulmányi munkádban visszaesést tapasztalunk, ha kötelességeidet elmulasztod 

(3 alkalommal). 

 Osztályfőnöki figyelmeztetést kaphatsz 3. szaktanári figyelmeztetés után. Ha az előző 

figyelmeztetések hatására sem tapasztalunk változást, osztályfőnöki megrovásban 

részesülhetsz. Három szaktanári figyelmeztetésért osztályfőnöki figyelmeztetés jár. 

 Igazgatói figyelmeztetésben vagy megrovásban részesülsz, ha az osztályfőnöki megrovás 

után sem tapasztalunk javulást viselkedésedben, tanuláshoz való hozzáállásodban, illetve 

ha a házirend ellen súlyosan vétesz. 

 Amennyiben házirendünket súlyosan megszeged, kötelességeidet rendszeresen 

elmulasztod, fegyelmi tárgyalásra teszünk javaslatot jobb belátásra térítésed érdekében. 

A fegyelmi tárgyalás előtt egyeztető megbeszélésre kerítünk sort, melyen szüleid 

jelenlétében még egy lehetőséget kaphatsz dolgaid rendezésére. Amennyiben az itt 

elhangzott ígéreteidet nem tartod be, fegyelmi bizottság elé kerülsz, (a fegyelmi eljárás 

részletes ismertetése a fegyelmi szabályzatban olvasható) mely kellő mérlegelés után 

nevelő célzattal szab ki büntetéseket a körülmények ismeretében: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés másik (párhuzamos) osztályba, (mely a tagiskola telephelyén is lehet) 

 áthelyezés másik iskolába.  

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 
a vétség súlyától függően el lehet térni. 

A tanítók, tanárok munkáját segítik a hetesek és az ügyeletesek. A következő néhány pont az ő 

munkájukat szabályozza.  

10 Feladataid, ha hetes vagy: 

 Jelző csengetéskor sorakoztasd osztályodat! 

 Sorakozónál ellenőrizd a cipőcserét, testnevelés órára vonulásnál ügyelj a rendre, 

Szükség esetén kérj segítséget az ügyeletes tanártól, osztályfőnöködtől! 

 Óra elején jelentsd a létszámot és a hiányzókat! 
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 A tanóra végén ügyelj arra, hogy az osztály rendben hagyja a termet, ha társad ott felejti 

a holmiját, figyelmeztesd, a táblát töröld le! 

 Amennyiben a becsengetés után 5 perccel még nem érkezett meg az osztályba a tanár, 

jelentsd a vezetői irodában! 

11 Védő- óvó előírások: 

 A tanév első napján az osztályfőnökök, illetve a napközis nevelők munka- baleset-, 

tűzvédelmi és bombariadó oktatásban részesítenek benneteket. 

 Évente egy alkalommal tűz- és bombariadó próbát tartunk.  

 Tűzjelző hangjelzése esetén a folyosókon kifüggesztett menekülési irányt betartva 

azonnal hagyjátok el az épületet!  

 

További munka- és balesetvédelmi oktatásban részesít benneteket munkakezdés előtt a:  

- Testnevelést és sportfoglalkozást tartó tanár 

- Technika és életvitel tantárgyat oktató tanár 

- Fizikai és kémiai kísérleteket végző tanár 

- Társadalmi és közhasznú munka végzése előtt a felügyeletet ellátó személy 

- Kirándulások előtt a kirándulást szervező személy 

- Táborozások, üzemlátogatások előtt az azokat szervező személy 

 Az ismeretek elsajátításáról ellenőrző kérdésekkel győződünk meg, illetve 

aláírásotokkal igazoljátok, hogy részt vettetek a tűzriadó próbán. 

12 Tanulói jogviszony létesítése az intézménnyel: 

Intézményünk a megyei kormányhivatal által kijelölt beiskolázási körzet területéről veszi fel a 

tanköteles korú gyermekeket. Szabad kapacitásunk terhére az intézményvezető döntése alapján 

a beiskolázási körzeten kívül eső tanulókkal is létesítünk jogviszonyt.  

Ha túljelentkezés miatt nem tudjuk kielégíteni a felvételi igényeket, a törvényi előírásoknak 

megfelelően a jogviszony létesítéséről (túljelentkezés esetén az osztályba, csoportba sorolásról 

is) sorsolással döntünk. A sorsolást 3 tagú bizottság végzi, ezen részt vehetnek az érintett szülők 

is.  

A sorsolás menete: 

 Az érintettek nevének elhelyezése zárt dobozban 
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 A nevek kihúzása a férőhelyeknek megfelelő számban 

A sorsolás eredménye ellen fellebbezésnek helye nincs.  

 

12.1 Beiratkozással kapcsolatos szabályok: 

12.1.1 Az iskola első évfolyamára: 

Minden év tavaszán, a törvény előírásának megfelelően, a szülő személyes megjelenésével 

vagy online a KRÉTA felületén. A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat egy hónappal előbb 

közzé tesszük az óvodában, az intézmény honlapján és hirdető táblákon, valamint az iskolában 

a szülők számára szervezett tájékoztatón az igazgató és a helyettesek adnak tájékoztatást. 

12.1.2 Horvát nemzetiségi nyelvoktatásra: 

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a szülő írásbeli nyilatkozatával történik. A 

magukat horvát nemzetiséghez tartozónak vallók gyermekei a felvételnél előnyt élveznek. 

12.1.3 Napközis foglalkozásra: 

Az első és második évfolyamon egész napos oktatást szervezünk.  

Harmadik évfolyamtól 16 óráig az iskolában tartózkodik minden tanuló, mely alól a szülő 

írásbeli kérelmére az igazgató felmentést adhat. 

12.1.4 Tanórán kívüli foglalkozásokra: 

Az igények előzetes felmérését minden év május 20-ig, megerősítését szeptember 5-ig írásban 

kérjük az erre rendszeresített jelentkezési lapon. 

 

12.2 Egyéni munkarend: 
 

Az egyéni munkarend határozott időre történő engedélyezése iránti kérelmet a szülő (nagykorú 
tanuló) az adott tanév első napját megelőző június hónap 15. napjáig nyújthatja be a felmentést 
engedélyező Oktatási Hivatalhoz. A június 15-i időpont után csak abban az esetben lehet 
kérelmet benyújtani, ha a kitűzött időpontot követően a rendes tanulói jogviszony iskolába 
járással történő teljesítésnek akadálya merül föl. Ilyen lehet például, ha a tanuló családjával 
külföldre költözik, ha egészségi állapotában méltánylást igénylő lényeges változás lép föl, vagy 
ha balesetet szenved. 

A köznevelési törvény 45. § (6) bekezdésének új rendelkezései szerint az egyéni munkarendet 
engedélyező Oktatási Hivatal dönthet arról, hogy engedélyezi-e a tanuló számára az egyéni 
munkarendet vagy sem. 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 75. § (1): Ha a tanuló a tanulmányi kötelezettségének a 
szülő kérelme alapján egyéni munkarend keretében tesz eleget, felkészítéséről a szülő 
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gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. Az egyéni munkarend keretében tanuló 
magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni a 
tanulót és a szülőt az egyéni munkarenddel rendelkező kötelességeiről és jogairól. Az egyéni 
munkarenddel rendelkező kérelmére részt vehet a tanórai vagy egyéb foglalkozásokon, 
valamint felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra. Ezen kérelmekről az iskola 
igazgatója dönt. 

75. § (2): Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján tanulmányait 
egyéni munkarend keretében folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról, felkészítéséről, 
érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, a felkészítést végző pedagógusokról a 
szakértői véleményben foglaltak szerint az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói 
jogviszonyban áll. 

Az orvosi javaslat alapján egyéni munkarendes tanulók részére legfeljebb heti 10 óra felkészítő 
foglalkozást biztosítunk.  
 
64. § (2): Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 
megállapításához, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól… 
 

Ha az egyéni munkarendben tanuló diák neki felróható okból kétszer távol marad az osztályozó 
vizsgától, vagy az osztályozó vizsgákon legalább két alkalommal elégtelen osztályzatot kap, az 
intézmény vezetője köteles értesíteni erről az Oktatási Hivatalt. Ennek következményeként a 
Hivatal az érintett tanuló számára a következő félévtől nem biztosítja az egyéni munkarendben 
történő tanulás lehetőségét, és határozatban kötelezi a tanulót a mindennapos iskolába járásra. 

12.3 Osztályozó vizsga 
A tanulók beszámoltatására osztályozóvizsga keretén belül évente 2 alkalommal kerül sor, 

melyekre december 15-ig, illetve május 15-ig írásban az iskola igazgatójánál lehet jelentkezni. 

A vizsga idejéről és helyéről a szülőt írásban értesítjük. Az osztályozó vizsgák követelményeit 

a házirend kiegészítése tartalmazza. 

 

12.4 Különbözeti vizsga 
A különbözeti vizsga letételét és szükségességét az igazgató írja elő, letételére 1 hónap 

felkészülési idő áll a tanuló rendelkezésére. A különbözeti vizsga témaköre(i)t és a 

követelményeket az érvényes tantervben foglaltak szerint a szaktanár jelöli ki. A vizsga idejéről 

és helyéről a szülőt írásban értesítjük. 
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13 Kiegészítés 
Járványügyi szabályok a COVID-19 vírussal kapcsolatban 

1. Az iskola épületébe csak az a tanuló és dolgozó léphet be, aki teljesen egészséges. 

2. Az iskola épületébe a belépés 2 főbejáraton történik, vírusölő kézfertőtlenítő használatara 

fel kell hívni a tanulók figyelmét. A maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók 

figyelmeztetése a gyakori szappanos kézmosásra 

3. A közvetlen fizikai kontaktust el kell kerülni, amennyiben a folyosón lehetséges, megfelelő 

távolságot kell tartani, és a maszkot fel kell venni. 

4. Amennyiben a tanuló vagy dolgozó COVID-19 tüneteit mutatja, köteles azonnal jelezni az 

iskolának, és otthon maradni. 

5. Amennyiben a tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul elkülönítésre kerül egy erre kijelölt helyiségben (Alsós porta), 

egyúttal értesítjük az iskola egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. Tanuló esetén a szülőt/gondviselőt értesítjük, felhívjuk a figyelmét 

arra, hogy feltétlenül keresse meg telefonon a gyermek háziorvosát, majd azt követően az 

orvos utasításainak alapján járjon el. A beteg tanuló/pedagógus/dolgozó felügyeletét ellátó 

személynek kesztyű és maszk használata kötelező, ezt az intézmény biztosítja számára. 

6. Az elkülönítés tényéről meghatározott feljegyzés készül. Az elkülönítést követő 

legrövidebb időn belül megtörténik a háziorvos, vagy a szülő, törvényes képviselő 

értesítésének dokumentálása a kapcsolódó feljegyzés elektronikus megküldésével, melyet 

az igazgató aláírásával igazol. 

7. Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt 

karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a 

pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett, a szülő 

kérésére online részt vehet az oktatásban. 

8. A szociális helyiségekben biztosított a szappanos kézmosási lehetőség. A gyakori 

kézmosás elengedhetetlen. A szülő kötelessége az alsó és felső tagozatos tanulók számára 

is tisztasági csomagot biztosítani. 

9. Tüsszentés, köhögés esetén papírzsebkendő használata ajánlott, amelyet használat után a 

kihelyezett szemétkosárba azonnal be kell dobni, majd kezet kell mosni. 

10. A tanulói számítógépekkel felszerelt termekbe való belépéskor mindenkinek alaposan 

fertőtleníteni kell a kezét a kihelyezett kézfertőtlenítővel. 
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11. Fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a gyakran érintett felületeket 

rendszeresen és naponta többször fertőtlenítésre kerül (ajtókilincs, liftgombok, kapcsolók, 

fogantyúk, korlátok stb.), melynek ellenőrzése és dokumentálása folyamatos feladat. 

12. Figyelmet kell fordítani a folyamatos, rendszeres szellőztetésre, mely vonatkozik minden 

zárt térre, tantermekre, irodákra, folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. 

13. Az ebédlőben egyszerre csak korlátozott számú ember tartózkodhat, kérjük, hogy minél 

gyorsabban ebédeljenek meg, hogy idejében tudjon mindenki az ételhez jutni. 
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14 Melléklet 

Intézkedési terv 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és az Operatív 
Törzzsel együttműködve, intézkedési tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 
2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 
alkalmazandó eljárásrendről. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 
fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

 

A sellyei 
Kiss Géza Magyar-Horvát Kétnyelvű Nemzetiségi Általános 

Iskola és Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskolában 
az alábbi eljárásrendet alkalmazzuk a 2020-2021. tanévben a 

járványügyi készenlét idején 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉS 

 Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 
történik. 

 Az Oktatási Hivatal honlapján „Tanévnyitó 2020” címen oldalt alakított ki, amelyen 
keresztül az aktuális információk mellett a járvány elleni védekezésre való 
felkészüléssel kapcsolatos és a köznevelési intézményeket érintő kiemelt hírek, 
tájékoztatók, feladatok kerülnek közzétételre. 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK 

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
gyermek, tanuló látogathatja. 

 A tanuló, dolgozó csak akkor mehet be az intézménybe, ha az érkezéskor mért 
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket. 
Kiskorú tanuló esetén, ha a testhőmérsékelte az ismételt mérés alapján is eléri vagy 
meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől el kell elkülönítjük és erről a szülőt vagy 
a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.  

 Kérjük a szülőket, 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. 

 A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be, kizárólag igazgatói engedéllyel. 
 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges 

és tünetmentes dolgozó vegyen részt. 
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 Minden szükséges intézkedést megteszünk az intézményben az intézményi 
csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az 
intézmény épülete előtt. 

 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről. 
 A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen 

a 1,5 méteres védőtávolság. 
 Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola 

felső tagozatában és az ott tartózkodás idején a szájat és orrot eltakaró maszk viselése 
kötelező. 

 A tornaterem, tornaszoba, a nyelvi bontó termek, az informatika és technika termek, 
szaktantermek kivételével az osztályok ugyanazt a tantermet használják. Ezekben a 
tantermekben a felületfertőtlenítést  minden szünetben elvégezzük, az osztálytermekben 
naponta történik a fertőtlenítés. 

 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az órák során 
mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. 

 A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az 
öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél az öltözőkben történő 
csoportosulás elkerülése érdekében 5 perccel korábban fejezzük be az órát. 

 Nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó 
ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az 
alábbiakra: létszámkorlát szigorú betartása – a résztvevők körének korlátozása, az 
alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés). 

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások  belföldi megvalósítását is 
mellőzzük. 

 Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket a járványügyi szabályozások 
betartása mellett tartunk, olyan időben, amikor az iskolában tanulók nem tartózkodnak. 
A szükséges információkat elektronikus felületeken küldött üzenet formájában juttatjuk 
el a szülőkhöz. 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 
KIALAKÍTÁSA 

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek 
használata minden belépő számára kötelező. Az intézményben, étkezések előtt és után, 
alaposan mossunk kezet vagy fertőtlenítsük a kezünket (a tanulók esetében inkább 
javasolt a szappanos kézmosás). 

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget. 
 Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk. 
 A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulóknak  részletes, az adott korosztálynak 

megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét az úgynevezett 
köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a 
használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés. 

 Az intézmény területén mindenki számára kötelező a maszk viselése a közösségi 
terekben. Kivétel a testnevelés óra és az étkezés ideje, illetve tanórákon sem 
kötelező. 

 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran 
érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- 
és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), 
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mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek 
vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 
fordítunk 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 függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk. 

 Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítjük. 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. 
A felületek tisztításakor törekszünk a környezet vírusmentességének a megőrzésére. 

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 
kézmosására. 

 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 
szert biztosítunk, és azt rendszeresen kötelesek használni. Fokozott figyelemmel 
kísérjük a dolgozók egészségi állapotát. 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó 
szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 
ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 
feladatokat maradéktalanul el kell végezni. 

 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 
tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a 
járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, 
szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen. 

 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, 
jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele 
szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség 
és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel. 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 
veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége vagy pl. immunszupprimált állapota 
miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt 
hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági 
karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.  A karantén  időszakban a tanuló 
az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és 
számonkérési forma mellett,  részt vehet az oktatásban. 

 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 járunk el. 
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7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei 
észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, értesítjük az iskola egészségügyi orvost, aki az 
érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a 
szülőt/gondviselőt akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg 
telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos 
utasításainak alapján járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 
 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem 
bírálhatja felül. 

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi 
helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, 
mely alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket. 

8. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – 
figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos híreket a 
www.kormany.hu és a www.oktatas.hu felületein lehet/kell követni. 
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A fegyelmi eljárás lefolytatásának főbb szakaszai 

1.  Esetmegbeszélés, meghallgatás  
2.  a) Lehetséges az egyeztető eljárás lefolytatása, ennek keretében történik:  

- tényfeltárás, 
- egyeztető tárgyalás, 
- egyesség megkötése, 
- fegyelmi eljárás felfüggesztése, 
- megállapodás végrehajtása, 
- ügy lezárása.   

Ha az egyeztető ág folyamata bárhol megszakad, nem jut el az ügy lezárásáig, akkor a 
döntést – a fegyelmi eljárás megindításáról – írásban kell rögzíteni.  
b) Döntés a fegyelmi eljárás megindításáról:  

- nem lesz egyeztetés,  
- elkezdődik a tényfeltárás. 

 3.  Fegyelmi tárgyalás  
Ennek keretében történik a fegyelmi büntetés kiszabása.  

4.  Jogorvoslat  
5.  A döntés véglegesítése 

 A döntés végrehajtása már nem a Fegyelmi Bizottság, hanem az intézményvezető 
jogköre. 

 
 

A fegyelmi eljárás menete 
Az eljárás megindításának szabályai, dokumentációja, határozat 

 
Az esetmegbeszélés  

Az esetmegbeszélés általános funkciója az iskolában történt negatív események megbeszélése 
az előzmények, következmények feldolgozása, a feladatok összegzése. 

 Az esetmegbeszélés eredménye lehet az a döntés/javaslat, hogy: 

- elegendő egy fegyelmező intézkedés, 
- van esély az egyeztetésre, felhívás egyezség előmozdítására,  
- értesítés fegyelmi eljárás megindításáról.  

Az esetmegbeszéléstől függetlenül is meg kell hallgatni a tanulót és kideríteni elismeri-e a 
kötelezettségszegést [R20r. 56. § (2a) bek.]. A meghallgatásról is értesítést kell küldeni, a 
megállapításokról feljegyzést, szükség szerint jegyzőkönyvet kell készíteni.  

Az esetmegbeszélésen az ügy feltárása előtt vizsgálni kell, hogy az egyeztető eljárás 
lefolytatásának lehetősége nyitva áll-e, azaz az egyeztető eljárással egyetért-e:  

a) a sérelmet elszenvedő fél: a nagykorú sérelmet elszenvedő fél, a kiskorú sérelmet elszenvedő 
fél esetén a szülő,  

b) a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló: a kötelességszegéssel gyanúsított nagykorú tanuló, 
és a kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő.  
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Nincs helye egyeztető eljárásnak, ha: 

- az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 
- a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre,  
- harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az 

egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja [R20r. 53. § (4) bek.],  
- a tanuló súlyos kötelességszegése azonnal fegyelmi eljárás megindítását 

indokolja. 

 Az esetmegbeszélésen kell áttekinteni az alternatívákat figyelembe véve a feladatokat, a 
lehetséges ütemezést. Fontos, hogy a határidők többsége naptári napban van megadva. 

A fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai: 

- az intézmény vezetője a fegyelmi eljárás megindítását megelőzően személyes találkozó 
révén ad információt a fegyelmi eljárás várható menetéről, valamint a fegyelmi eljárást 
megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről   

- a fegyelmi eljárást megindító határozatban tájékoztatni kell a tanulót és a szülőt a 
fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás lehetőségéről, a tájékoztatásban meg kell 
jelölni az egyeztető eljárásban történő megállapodás határidejét 

- az egyeztető eljárás kezdeményezése az intézményvezető kötelezettsége 
- a harmadik kötelezettségszegéskor indított fegyelmi eljárásban az iskola a fegyelmi 

eljárást megelőző egyeztető eljárást nem alkalmazza, ebben az esetben erről a tanulót 
és a szülőt nem kell értesíteni 

- az egyeztető eljárás időpontját – az érdekeltekkel egyeztetve – az intézmény igazgatója 
tűzi ki, az egyeztető eljárás időpontjáról és helyszínéről, az egyeztető eljárás 
vezetésével megbízott pedagógus személyéről elektronikus úton és írásban értesíti az 
érintett feleket  

- az egyeztető eljárás lefolytatására az intézmény vezetője olyan helyiséget jelöl ki, ahol 
biztosíthatók a zavartalan tárgyalás feltételei 

- az intézmény vezetője az egyeztető eljárás lebonyolítására írásos megbízásban az 
intézmény bármely pedagógusát felkérheti, az egyeztető eljárás vezetőjének 
kijelöléséhez a sértett és a sérelmet elszenvedett tanuló vagy szülőjének egyetértése 
szükséges 

- a feladat ellátását a megbízandó személy csak személyes érintettségre hivatkozva 
utasíthatja vissza 

- az egyeztető személy az egyeztető eljárás előtt legalább egy-egy alkalommal köteles a 
sértett és a sérelmet elszenvedő féllel külön-külön egyeztetést folytatni, amelynek célja 
az álláspontok tisztázása és a felek álláspontjának közelítése 

- ha az egyeztető eljárás alkalmazásával a sértett és a sérelmet elszenvedő fél azzal 
egyetért, az intézmény vezetője a fegyelmi eljárást a szükséges időre, de legföljebb 
három hónapra felfüggeszti 

- az egyeztetést vezetőnek és az intézmény vezetőjének arra kell törekednie, hogy az 
egyeztető eljárás – lehetőség szerint – 30 napon belül írásos megállapodással lezáruljon 

- az egyeztető eljárás lezárásakor a sérelem orvoslásáról írásos megállapodás készül, 
amelyet az érdekelt felek és az egyeztetést vezető pedagógus írnak alá 
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- az egyeztető eljárás időszakában annak folyamatáról a sértett és a sérelmet okozó tanuló 
osztályközösségében kizárólag tájékoztatási céllal és az ennek megfelelő mélységben 
lehet információt adni, hogy elkerülhető legyen a két fél közötti nézetkülönbség 
fokozódása 

- az egyeztető eljárás során jegyzőkönyv vezetésétől el lehet tekinteni, ha a 
jegyzőkönyvezéshez egyik fél sem ragaszkodik 

- a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 
tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban 
meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni 

 

 Határidők 

 A fegyelmi eljárást – a megindításától számított harminc napon belül – egy tárgyaláson be 
kell fejezni [R20r. 56. § (3) bek.].  

Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a tárgyalás előtt 
legalább nyolc nappal megkapja [R20r. 56. § (2) bek.].  

A tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a 
diákönkormányzat részére.  

A fegyelmi bizottság feladatai, megalakítása  

A jogszabályok értelmében a fegyelmi eljárásban a bizottságra hárul az operatív 
tevékenységek zöme.  

a) Munkája során együttműködik az intézményvezetővel, a fegyelmi eljárásban érintett 
tanulók    osztályfőnökeivel, szaktanáraival.  

b) A fegyelmi bizottság felelőssége/feladata a tényállás tisztázása. Elkészíti, illetve elkészítteti 
a bizonyítási eljárás során a meghallgatási jegyzőkönyveket. 

 c) Felügyeli/intézi a fegyelmi tárgyalás összehívásával kapcsolatos ügymenetet.  

d) Vezeti a fegyelmi tárgyalást a bizottsági elnök.  

e) A fegyelmi tárgyaláson gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről. 

 f) Kihirdeti a határozatot.  

g) Írásban beszámol a végzett munkáról, tapasztalatokról, értékeli az iskola fegyelmi helyzetét, 
javaslatot tesz annak javítására, akkor is, ha a nevelőtestület a teljes tanévre választ fegyelmi 
bizottságot, akkor is, ha esetileg. 

 Az érintettek értesítése  

A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét a fegyelmi bizottság 
elnöke értesíti a tanuló terhére rótt kötelességszegés konkrét megjelölésével. Az értesítésben fel 
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kell tünteti a fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást 
akkor is meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem 
jelenik meg.  

Az értesítést a tárgyalás előtt legalább nyolc nappal meg kell kapniuk [R20r. 56. § (2) bek.]. Ha 
az értesítő levélben megjelölt időpontban sem a tanuló, sem a törvényes képviselője nem jelenik 
meg, újabb időpont kerül kitűzésre, amiről a fegyelmi bizottság elnöke értesítést küld. A 
meghiúsult tárgyalásról is jegyzőkönyvet kell felvenni rögzítve az új tárgyalási időpontot.  

A fegyelmi eljárásba a kiskorú tanuló szülőjét minden esetben be kell vonni. A tanulót szülője, 
törvényes képviselője is képviselheti [R20r. 56. § (1) bek.]. Az eljárás során lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt 
nyilváníthasson, és bizonyítási indítvánnyal élhessen.  

A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni 
a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben résztvevők nevét, az elhangzott 
nyilatkozatok főbb megállapításait, a jegyzőkönyv készítőjének aláírását. A jegyzőkönyvet a 
jegyzőkönyv készítője, továbbá az eljárás során végig jelen lévő alkalmazott/bizottsági tag írja 
alá. Szó szerint kell rögzíteni az elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, 
valamint ha azt a tanuló, a szülő kéri [R20r. 56. § (5)-(6) bek.; 85.§ (3) bek.].  

A fegyelmi határozat 

 A fegyelmi határozat tartalmával szemben további elvárásokat fogalmaz meg az R20r. 58. § 
(5)-(7) bekezdése:  

„58. § (5) A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv 
megjelölését, a határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a 
büntetés időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.  

(6) A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás 
megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt 
döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát (az eltérő végrehajtásra 
vonatkozó indoklást). 

 (7) A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a 
határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a 
nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást vezette, 
továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.” A kötelességszegés 
rövid leírása nem lehet pusztán a jogszabály, a házirend adott szakaszaira való hivatkozás, a 
szöveget be kell idézni. A leírás szövegezésének olyannak kell lennie, hogy abból az ügyet nem 
ismerő érdeklődő is tájékozódni tudjon. A fegyelmi határozat – a határozat rendelkező része és 
az indokolás – a tárgyaláson szóban kerül kihirdetésre. A fegyelmi határozatot a kihirdetést 
követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén 
a szülőjének [R20r. 58. § (3) bek.]. 
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A büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus, 
vagy a köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a 
köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről 
elkövetett közösségellenes, vagy azzal fenyegető cselekmények 
megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei és alkalmazandó 
intézkedések. 

Fegyelmi büntetéssel akkor él az iskola, ha a tanuló viselkedése megfelel az Nkt. 58. § (3) 
bekezdésében meghatározott szabályzásnak. 

„Ha a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 
határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.” 

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 
szabálysértésnek vagy bűncselekmények, az intézmény vezetője a cselekményről szóló 
tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a cselekményt elkövető 
tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. 

A vizsgálatot három fős bizottság folytatja le, melyet az intézményvezető vezet. 

A bizottságnak meg kell ítélnie: 

- A tanuló, cselekedetével megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő 
fenyegetést. 
- Az elkövetetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem. 
- A cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség 
működését, valamint 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 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. 

Folyamata: Cselekmény – Megelőzés – Kivizsgálás – Elbírálás – Alkalmazandó intézkedés 

A tanuló cselekedetének súlyosságától függően, a fokozatosság elvét betartva, alkalmazandó 
intézkedés lehet: 

- rendkívüli szülői értekezlet, 
-  - mediáció,  
- - iskolapszichológus bevonása, 
-  - iskolarendőr bevonása, 
-  - jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé,  
- - jelzés a gyámhivatal felé,  
- - fegyelmező intézkedések  
- – írásbeli figyelmeztetés 




