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Az intézmény adatai 

Név:    Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 

Székhely:  1188 Budapest, Kapocs u. 56. 

OM azonosító: 035124 

Fenntartó:  Külső-Pesti Tankerületi Központ 

Székhely:  1181 Budapest, Üllői út 453.  

 

I. A házirend elkészítésének jogszabályi alapjai: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és módosító rendelkezései 

 Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. 

(VIII. 28.) 

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, 

a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről  

 

II. 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. 

 

III. A házirend hatálya 

A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, 

hozzátartozóinak, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.  

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

kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola 

szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a 

házirend előírásait. 
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A házirendet kétévente felül kell vizsgálni. Módosítását kezdeményezheti az intézményvezető, 

a nevelőtestület, a diákönkormányzat, az intézményi tanács. A házirend tervezetet a nevelők, a 

diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. A házirend 

tervezettel kapcsolatosan az intézményi tanács és a Diákönkormányzat véleményezési jogot 

gyakorol, majd az iskola nevelőtestülete fogadja el. 

Ez a házirend 2022. szeptember 1-jétől lép hatályba. 

 

IV. A házirend nyilvánossága 

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe: 

www.kapocsiskola.hu 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

 az iskola könyvtárában;  

 az iskola nevelőtestületi szobájában;  

 az iskola igazgatójánál;  

 az iskola igazgatóhelyetteseinél;  

 az osztályfőnököknél; 

 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 az iskola honlapján 

 az iskola fenntartójánál.  

A házirend egy példányát a szülők a beiratkozás alkalmával kapják kézhez. Aláírásukkal 

igazolják, hogy a házirendet átvették, tudomásul vették, hogy betartják és betartatják 

gyermekeikkel. 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell:  

 a tanulókat osztályfőnöki órán;  

 a szülőket szülői értekezleten.  

6. 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. 

 

http://www.kapocsiskola.hu/
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V. Tanuló jogok 

A tanulói jogviszonyból eredő jogok a beiratkozás után, az első tanév első tanítási napjától 

megilletik a tanulókat. A diákönkormányzati választáshoz való jogot a harmadik tanév 

megkezdésétől gyakorolhatják tanulóink. 

 

A tanulóknak joga, hogy 

- biztonságos és egészséges környezetben, életkorának és fejlettségének, képességeinek, 

érdeklődésének és adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 

- emberi méltóságát iskolai környezetében ne érje sérelem, ne részesüljön testi 

fenyítésben, kegyetlen vagy megalázó büntetésben/bánásmódban, illetőleg 

magánéletébe - családi élet, levelezés stb. – történő törvénytelen beavatkozásban, 

- tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához 

szükséges információkhoz, megismerje az iskola pedagógiai programját és a helyi 

tanterv követelményeit, 

- az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot 

tegyen és minden őt érintő kérdésben felvilágosítást kapjon, 

- érdemjegyeit az osztályzást követően megismerje, szakkörön, tanulmányi versenyen 

részt vegyen, ezek létrejöttét kezdeményezze, 

- egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfőnökéhez vagy az igazgatósághoz forduljon, 

- diákérdekeket érintő döntések meghozatalában képviselője útján részt vegyen, 

- választhat, illetve választható a diákönkormányzat képviselőjének, valamint minden 

egyéb tanulóközösségi tisztségre, 

- egy nap maximum 2 témazárót írjon, a témazáró időpontját 1 héttel előbb ismerje, 

- dolgozatát 14 munkanapon belül kijavítsák,  

- az óra és a foglalkozások végét jelző csengetés után a szünetet az iskola szabályainak 

betartásával töltse el, 

- kérelmére a jogszabályokban meghatározott eljárások szerint független vizsgabizottság 

előtt számot adhat tudásáról, 

- szükség esetén a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért. 

(Felmentést az értékelés alól csak szakértői vélemény alapján és a szülő írásbeli kérésére 

kaphat. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. A felmentési jogával 

mindaddig élhet, míg felszerelését rendszeresen elhozza, házi feladatait elkészíti, részt 

vesz a számára javasolt fejlesztő foglalkozásokon. Fentiek elmulasztása esetén a 

felmentő határozat érvényét veszti.), 
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- családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes 

étkezésben részesüljön, 

- iskolai étkeztetést, napközit vegyen igénybe, 

- térítésmentesen vegye igénybe a könyvtár szolgáltatásait (ingyenes könyvtárlátogatás, 

kölcsönzés, a gyűjtemény helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, 

információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól), 

- az állam által térítésmentesen biztosított tankönyveket az adott tanévre az iskola 

könyvtárából kikölcsönözze (Kivételt képeznek ez alól azok a tankönyvek, atlaszok stb., 

melyeket több tanéven keresztül használnak a tanulók). A több évfolyamra készült 

könyveket, illetve azon tankönyveket, melyekből a tanulók – az iskolai Pedagógiai 

Programjában szabályozott rend szerint – vizsgát tesznek, a követelmények teljesítése 

után kell az iskolai könyvtárba visszajuttatni. 

 

VI. Az iskola által elvárt viselkedési szabályok 

Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy 

- rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak, az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a 

tanulásban, 

- a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal, 

- írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el, az elméleti tanulnivalókat minden 

órára tanulják meg, 

- segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában, 

- betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat 

rendelkezéseit, 

- tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek, valamint 

tanulótársaik emberi méltóságát, 

- törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és 

az iskolában dolgozó más felnőttekkel, 

- viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, 

- legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudók, előzékenyek; a napszaknak megfelelően 

köszönjenek; tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait, 

- senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, senkivel szemben ne 

legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne verekedjenek, 
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- védjék és óvják az iskola felszereléseit, létesítményeit, azokat rendeltetésszerűen 

használják, ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek, 

- tudjanak elszámolni a könyvtárból kölcsönzött könyvekkel és az állam által 

térítésmenetesen biztosított tankönyvekkel (Az iskolából távozó tanulók esetében a 

tanulói jogviszony megszűnésének időpontjáig a kölcsönzött tankönyveket, tartós 

tankönyveket, egyéb könyvtári dokumentumokat vissza kell szolgáltatni. Az elveszett 

vagy rongálás miatt könyvtári használatra alkalmatlanná vált dokumentumot az olvasó 

köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy a kártérítést megfizetni.), 

- az iskolába érkezve tartsák mobiltelefonjaikat, digitális eszközeiket kikapcsolt 

állapotban a tanítási idő végéig, azokat csak a foglalkozást tartó pedagógus 

engedélyével meghatározott célra és ideig kapcsolhatják be. (Engedély nélküli használat 

esetén az osztályfőnök a szülőnek adja át a telefonkészüléket/digitális, multimédiás 

eszközt; a tanuló a házirend XXII. pontja alapján fegyelmező intézkedésben részesül. 

Az iskolába hozott digitális eszközökért az iskola nem vállal felelősséget.) 

- az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek meg 

(ne viseljenek feltűnő, nagyméretű ékszert, hajuk, körmük, arcuk ne legyen festve, 

kerüljék a kirívó öltözéket: mély dekoltázs, átlátszó öltözet, túlzottan rövid 

szoknya/sort, hasat láttató felsőrész, papucs), 

- az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy blúz, 

illetve sötét nadrág vagy szoknya, sötét cipő, Kapocs nyakkendő vagy sál) jelenjenek 

meg, 

- az iskola hagyományait ismerjék meg és azok ápolásába alkotó módon kapcsolódjanak 

be, 

- tartsák be a házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének megőrzését 

szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek, 

- az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 

valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján, 

- társai és tanárai törvényileg biztosított személyiségi jogainak védelmében, a tanulók 

külön engedély nélkül, az iskola területén mobiltelefonnal képeket, illetve 

hangfelvételeket nem készíthetnek, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és 

engedélye nélkül felvételeket, filmeket nem rögzíthetnek, 

- a baleseteket, illetve a veszélyforrásokat azonnal jelentse, 

- az ebédlőben is tartsa be a kulturált viselkedés szabályait, 
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- az iskola területén ne rágózzanak, ne hozzanak az iskolába szotyolát, tökmagot, olyan 

ételeket, amelyek nehezen takarítható szemetet hagynak maguk után, 

- a tanulók testi épségét veszélyeztető eszközöket az iskola területére behozni tilos, 

- egészségre káros anyagok behozatala és használata tilos. 

Iskolánkban súlyos jogellenességnek minősül a tanuló saját és mások testi és lelki egészségének 

sértése, veszélyeztetése, más anyagi javainak eltulajdonítása. 

 

VII. A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken 

elvárt tanulói magatartással kapcsolatos szabályok 

Az iskolán kívüli rendezvényeken, programokon tilos az egészségre káros anyagok használata, 

élvezete (energiaital, alkohol, cigaretta, drog), mások testi épségének veszélyeztetése, 

személyiségi jogainak, emberi méltóságának megsértése. 

Erdei iskolában, táborban a takarodó és ébresztő közötti időszakban a tanulók csak a kijelölt 

szobákban tartózkodhatnak, illetve szükség esetén a nemüknek megfelelő mellékhelyiségben.  

A rendezvényekre való utazás alkalmával a közlekedési eszközöket a kulturált viselkedési 

szabályoknak megfelelően használják.  

 

VIII. 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 az alkalmazandó 

intézkedések 

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 cselekményről szóló 

tudomásszerzéstől számított öt napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes 

magatartást vagy az azzal történő fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe 
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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 az 

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, valamit a helyi 

szokásrenddel.  

A bizottság a vizsgálat lezárását követően megszabja, hogy a közösségellenes cselekmény 

súlyosságára tekintettel mely fegyelmező intézkedést alkalmazza a tanulóval szemben. A 

vizsgálat és az alkalmazandó intézkedések a további cselekedetek megelőzését hivatottak 

szolgálni. 

 

IX. A tanulók közösségei 

Osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. 

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. 

Az iskola minden tanulója a Diákönkormányzat tagja. Az osztály tanulói maguk közül két 

küldöttet választanak az iskolai Diákönkormányzat diáktanácsába. 

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 igazgatójának az adott tanévet megelőző 

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

munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején – az 

adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv 

elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a 

tanév végéig részt kell venniük. 

Diákönkormányzat 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  
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Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályok küldötteiből álló Diáktanács által 

megválasztott vezetőség irányítja.  

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. A 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési, döntési jog gyakorlása előtt a 

diákönkormányzatot segítő pedagógusnak ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségének véleményét. 

Diákközgyűlés 

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés 

összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga 

van részt venni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a diákönkormányzat 

elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola 

igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 

 

X. A tanulók és a szülők véleménynyilvánításának és tájékoztatásának rendje és formái 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

 az iskola igazgatója 

- az iskolai diákönkormányzat Diáktanács ülésén (meghívás szerint),  

- a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

- hirdetőtábláinkon; 

 az osztályfőnökök  

- az osztályfőnöki órákon és a reggeliző szünetekben folyamatosan tájékoztatják. 

A szülőket az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az aktuális feladatokról  

 az iskola igazgatója  

- a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, 

- az üveges hirdetőbe és a bejárati ajtóra kitett kiírásokon, 

- körlevélben, 

- az iskola honlapján; 

 az osztályfőnökök 

- szülői értekezleten, 

- e-naplón keresztül, 
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- az üzenő füzetbe beírt vagy beragasztott információkon keresztül folyamatosan 

tájékoztatják. 

A szülőket a pedagógusok a tanulók fejlődéséről, egyéni haladásáról az alábbi módon 

tájékoztatják: 

- a szülői értekezleten,  

- a fogadó órákon, 

- üzenő füzetben, 

- e-naplón keresztül. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik a hivatalos út betartása mellett a nevelőkkel, 

osztályfőnökökkel, az iskolavezetéssel.  

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik útján közölhetik nevelőikkel, osztályfőnökükkel, a diákönkormányzatot 

segítő pedagógussal, végül az iskola vezetésével. 

A tanulók szabadon véleményt nyilváníthatnak az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett 

az őket érintő kérdésekről. A vélemény nyilvánításának keretei az osztályfőnöki órák és az 

diákönkormányzati ülések, alsó tagozatos tanulóknál egyes témákhoz kapcsolódóan a szakórák 

és a 20 perces reggeliző szünetek. 

 

XI. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. 

A szülők a rendszergazda által a KRÉTA felületen generált azonosítót és jelszót a 

kapcsolattartásra megadott e-mail címükre kapják meg a KRÉTA üzenetküldő rendszerén 

keresztül. Az első belépést követően a jelszót módosíthatják. 

A szülők – megfelelő jogosultság birtokában – hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, 

megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a 

mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző 

bejegyzéseket.  

Az érdemjegy megszerzése után öt munkanapon belül a pedagógus rögzíti a Kréta rendszerben 

az érdemjegyeket. 

Az elektronikus naplót a pedagógusok értesítések, üzenetek küldésére is használják.  

A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel nyomtatott 

formában is közli. 
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XII. Az iskola működési rendje 

Az intézmény nyitva tartása 

Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon 7.30 órától 16.00 óráig tart. A szülők írásbeli 

kérésére az alsó, (indokolt esetben felső) tagozatos gyermekeknek 6.30 órától 7.30 óráig, a 

napközis tanulóknak, valamint az egész napos oktatásban részesülőknek 16.00 órától 17.00 

óráig ügyeletet szervez az iskola egy erre a célra kijelölt tanteremben, nevelő felügyelete 

mellett. A kérelmet a reggeli ügyeletre a tanév első hetében kell a szülőnek előterjesztenie.   

A tanítás 7.55 órakor kezdődik. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel az 

iskolában kell lennie.  Az udvaron, illetve rossz idő esetén a termekben kell gyülekezni ½ 8 és 

¾ 8 között. Udvari gyülekezés esetén előbb a felső tagozat, majd az alsó tagozat vonul az 

osztálytermeikbe. A szülők a gyermekeiket az iskola külső kapujáig kísérhetik és a tanítást 

követően is ott várhatják meg őket.  

Napi tevékenységek 

Az ebédelés minden esetben tanári felügyelettel, csoportosan történik, a napközis csoportoknak 

beosztás szerint, a nem napközis tanulóknak az órarendhez kapcsolódó beosztás alapján. Az 

uzsonnát a tanulók a tanulási idő után a napközis csoportban fogyasztják el. 

A szünetekben a diákönkormányzat szervezésében a tanulók ügyeletet látnak el. 

A szünetekben a hetesek a teremben maradnak. 

A tanulók a tanári szobába az ügyeletesek kivételével nem mehetnek. Indokolt esetben 

problémáikkal a tanári előterébe vezető folyosón kereshetik fel nevelőiket. 

Az egész napos iskola 16 óráig tart.  

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

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó 

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

való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

A 16 óra előtt szervezett egyéb foglalkozások alól az intézményvezető a szülő írásbeli kérésére 

felmentheti a tanulót. 

Beteg, lázas tanuló az iskolából egyedül nem mehet haza. A tanuló szülőjét értesíteni kell, 

melyért az osztályfőnök/szaktanár/pedagógiai asszisztens a felelős. 

Az iskolában és az iskolán kívül szervezett programokról, osztályprogramokról, versenyekről, 

valamint ezek várható időtartamáról, résztvevőiről a szervezők az iskola vezetőségét az 

eseményt megelőzően írásban értesítik.   

Irodai ügyek intézése hétfőtől csütörtökig ½ 8-tól 9 óráig, illetve 15-16 óráig történhet, 

pénteken ½ 8-tól 9 óráig. Diákigazolvány ügyintézés szerda 7:30-8:30. 
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Az iskolával jogviszonyban nem állók előzetes bejelentés alapján kereshetik fel az irodákat, a 

portás ez esetben felkíséri az illető személyt. Az iskola nyitva tartása alatt az épületben idegen 

személy csak az iskola valamely dolgozójának kíséretében tartózkodhat. 

A szülők az iskolavezetőséget, a nevelőket fogadó napon vagy előzetes megbeszélés alapján 

egyeztetett időpontban kereshetik fel. 

Az iskolába behozott, az oktatáshoz nem szükséges felszerelésekért, azokban okozott károkért 

(játék, ékszer, mobiltelefon, stb.) az iskola nem vállal felelősséget. 

Bombariadó esetén a tanulók előzetes szülői engedély alapján hazamennek, vagy csoportosan 

átvonulnak a Kastélydombi iskolába. 

Szünetek rendje 

A tanulók az időjárástól függően az udvaron vagy az épületben töltik a szüneteket az ügyeletes 

tanárok felügyeletével. Becsengetéskor már minden tanulónak a tanteremben kell tartózkodnia. 

A szaktantermekbe (3-as, 4-es, 12-es, 11-es, 20-as, 40-es, 41-es tantermek és tornaterem) csak 

a szaktanár engedélyével lehet belépni a tanárral együtt. A 40-es tanterembe kizárólag a 

szaktárgyi felszerelést lehet bevinni. 

A reggeliző szünetben a tanulók az órarenddel egy időben kihirdetett beosztás szerinti 

tanteremben, vagy – a háromszori étkezésre befizetettek – az ebédlőben reggeliznek. Az 1-4. 

évfolyam tanulói a tanteremben reggeliznek.  

 

Csengetési rend 

óra tanítási óra óraközi szünetek 

1. 755 - 840-ig 20 perces reggeliző szünet 

2. 900 - 945-ig 15 perces udvari szünet 

3. 1000 - 1045-ig 15 perces udvari/tízórai szünet 

4. 1100 - 1145-ig 10 perces benti szünet 

5. 1155 - 1240-ig 20 perces ebédszünet/ udvari szünet 

6. 1300 -1345-ig 20 perces ebédszünet/ udvari szünet 

7. 1405 - 1450-ig 5 perces benti szünet 

8. 1455 – 1540-ig  
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Rövidített órák csengetési rendje 

óra tanítási óra óraközi szünetek 

1. 755 – 835-ig 20 perces reggeliző szünet 

2. 855 – 935-ig 10 perces benti szünet 

3. 945 – 1025-ig 10 perces udvari/tízórai szünet 

4. 1035 – 1115-ig 10 perces benti szünet 

5. 1125 – 1205-ig 20 perces ebédszünet/ udvari szünet 

6. 1215 -1255-ig 20 perces ebédszünet/ udvari szünet 

7. 1315 - 1355-ig 5 perces benti szünet 

8. 1415 – 1455-ig  

 

Rövidített órák csengetési rendje ünnepély esetén 

óra tanítási óra óraközi szünetek 

ünnepély 755 – 835-ig 20 perces reggeliző szünet 

1. 855 – 935-ig 10 perces benti szünet 

2. 945 – 1025-ig 10 perces udvari szünet 

3. 1035 – 1115-ig 10 perces udvari/tízórai szünet 

4. 1125 – 1205-ig 10 perces benti szünet 

5. 1215 -1255-ig 20 perces ebédszünet/ udvari szünet 

6. 1315 -1355-ig 20 perces ebédszünet/ udvari szünet 

7. 1415 - 1455-ig 5 perces benti szünet 

8. 1500 – 1540-ig  

 

Helyiséghasználat, területhasználat szabályai 

A tanulók az iskola létesítményeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Tanuló az 

intézményben felügyelet nélkül nem maradhat. 

Vagyonvédelmi okokból az üresen hagyott termeket zárni kell. Tanítási óra végén a tantermet 

rendben kell hagyni, a villanyt le kell kapcsolni!  

A testnevelés órák előtt a tanulók becsengetésre öltözzenek át! A terembe csak tanári kísérettel 

mehetnek. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó 

fülbevalót.  

A fitnesz parkot, a műfüves pályát és a strandröplabda-pályát csak tanítási órán, vagy az iskola 

pedagógusa által felügyelt szabadidős tevékenység során lehet használni. 
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Az ebédlő használata során mindenkinek be kell tartani a kulturált étkezés szabályait. Ebéd után 

mindenki köteles az étkezéshez használt eszközöket a mosogatópulthoz vinni, asztalát a 

következő ebédelők részére tisztán, rendben hagyni. 

A tanulók kötelesek az iskola mellékhelyiségeit rendeltetésszerűen, a higiéniás előírásoknak 

megfelelően használni. A folyosókon és a lépcsőházban jobb oldalon haladva kell közlekedni 

(nem rohanva). 

A tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. A kerékpárokat 

a kerékpártárolóban helyezhetik el, biztonsági zárral ellátva. A kerékpártárolót mindenki a saját 

felelősségére használhatja. 

Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a kiírt időpontokban tart nyitva. A 

könyvtár szolgáltatásait az iskolába beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. 

A könyvtári tagság a tanulói / dolgozói jogviszony megszűnéséig tart. A tanulói / dolgozói 

jogviszony megszűnésekor a könyvtári tartozásokat rendezni kell. 

Tanulók az iskola szertáraiban csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 

Az iskola berendezési tárgyait csak rendeltetésszerűen használhatják a tanulók. 

A kazánház területére a tanulók testi épségüknek megőrzése érdekében nem mehetnek. 

 

XIII. Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások rendjéről a tanév első szülői értekezletén tájékoztatjuk a 

szülőket. 

Diákétkeztetés 

Az iskola tanulói számára igény szerint napi egyszeri (ebéd) vagy háromszori étkezés (tízórai, 

ebéd, uzsonna) biztosított. Az étkezési térítési díjakat az iskola által a házirendben 

meghatározott módon kell befizetni. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint 

a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik. 

Iskolai sportkör 

Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a 

tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 

tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. 

Szakkörök 
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A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt a szülők és a tanulók, valamint a 

pedagógusok javaslatai, kérése alapján. A választott szakkörökre tanév végéig kötelező járni. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 

versenyek, vetélkedők, melyeket iskolánkban minden tanévben megszervezünk. A 

legtehetségesebb tanulókat a pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. 

Témanapok 

Iskolánkban évente ismétlődnek azok a témanapok, amelyek az egészségvédelemmel, az 

elsősegélynyújtással, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteket dolgozzák 

fel. Minden tanévben rendezünk sportnapot is. 

Osztálykirándulás 

Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal (1-1 napos/két napos) kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. A kirándulásról távolmaradó 

tanulók részére az iskolában foglalkozást szervezünk. 

Erdei iskola 

A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain 

kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-

egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Az erdei iskolából távolmaradó 

tanulók részére az iskolában foglalkozást szervezünk. 

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 kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 

felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (túrák, kirándulások, táborok, színházlátogatások stb.). A 

tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek 

kell fedezniük. 
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XIV. Az iskola tanulói tisztségviselői 

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. 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két-két hetes 

 öko felelősök 

 diákügyeletesek 

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 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 igazgatóságot,  

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

Az öko felelősök 

 tájékoztatják osztályukat az öko gyűlésen elhangzottakról, 

 segítenek az iskola tisztaságának fenntartásában 

 részt vesznek a tisztasági verseny pontozásában  

A diákügyeletes 

 reggel 7.30 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tart ügyeletet,  

 felügyel a házirend betartására az ügyeleti területén; viselkedésével példát mutat 



17 

 

 figyelmezteti, és jelenti az ügyeletes pedagógusnak a rendbontó, rongáló tanulókat.  

 

XV. A tanulók mulasztásának igazolása 

A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által tanítási időben szervezett rendezvényekről 

való távol maradását szülői vagy orvosi igazolással igazolni. Orvosi igazolás esetén a szülő 

ellátja kézjegyével az igazolást és eljuttatja az osztályfőnöknek, aki rögzíti az e-naplóban. 

A szülő tanévenként 3 tanítási napról szóló távolmaradást igazolhat. Indokolt esetben – a szülő 

kérésére - osztályfőnöki igazolásként 3 tanítási nap engedélyezhető.  

A tanuló számára ennél hosszabb időre előzetes távolmaradási engedélyt – ha a távol maradás 

előre látható okból következne be - a szülő írásban kérhet. A kérelmet legkésőbb a hiányzás 

első napját megelőző 10. napon kell benyújtani az iskola igazgatójának. Az engedély 

megadásáról az igazgató dönt. A döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a tanuló 

tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait. 

Előzetes kérés elmulasztása esetén a mulasztás igazolatlan. Ilyen hosszabb távollét 

engedélyezésére tanévenként egyszer van lehetőség. 

A 8. évfolyamos tanulók a továbbtanulással kapcsolatos eseményekhez (iskolalátogatás, nyílt 

óra) évente 2 alkalmat vehetnek igénybe.  

Az iskolából való távol maradást a mulasztást követő 48 órán belül igazolni kell. Az igazolás 

késedelmes bemutatásának következtében a mulasztás igazolatlanná válik. 

A tanuló előre nem látható hiányzásáról a hiányzás első napján a szülő az iskolát/osztályfőnököt 

telefonon, az iskola címén e-mailben értesíti, melynek során közölni kell a hiányzás okát is. 

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

valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül-e az e-naplóba bejegyzi. 

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 szülő indokolt esetben, egy tanévben 3 alkalommal késést igazolhat 48 órán belül. 

Annak a tanulónak, aki 250 igazolt és igazolatlan óránál többet mulasztott, és a tanév végén 

nem osztályozható, a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezheti. 

Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfőnök jár el, s írásban 

kezdeményezi a tankötelezettségre vonatkozó szabálysértési eljárás megindítását. 

Igazolatlan mulasztás értesítésének eljárási rendje:  

 a tanuló 1. igazolatlan mulasztása esetén a szülőt, 

 a tanuló 2. igazolatlan mulasztása esetén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, 
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 a tanuló 10 óra igazolatlan mulasztásának esetén a szülőt, a Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatot,  

 a tanuló 30 óra igazolatlan mulasztásának esetén a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot 

valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának Általános Szabálysértési Hatóságát, 

 a tanuló 50 óra igazolatlan mulasztásának esetén a Család- és Gyermekjóléti Központot, 

Budapest Főváros Kormányhivatalának Kerületi Gyámhivatalát értesítjük. Ebben az 

esetben a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál kezdeményezzük az ellátás 

szüneteltetését, a hozzájuk küldött értesítést megküldjük a Gyámhatóságnak is.   

 

XVI. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége figyelmeztetni valamennyi tanulót, ha 

saját maga vagy társa egészségét, testi épségét veszélyezteti. 

Az osztályfőnökök az első tanítási napon ismertetik a tűzvédelmi, balesetvédelmi és 

katasztrófavédelmi előírásokat, a tiltott és az elvárható magatartásformákat. Valamennyi 

foglalkozást vezető és tanórát tartó pedagógus az első tanítási órán, illetve foglalkozáson a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat ismerteti. A tanév folyamán szükség szerint (pl.: 

új eszköz bevezetése, kirándulás stb.) ismételten felhívja a figyelmet a felmerülő 

veszélyforrásokra.  

A tanuló kötelessége, hogy 

- óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és 

biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

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

vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.  

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

teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült.  

- megismerje az iskola épületének kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti 

gyakorlatában;  

- rendkívüli esemény esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

A tanulók évente egy alkalommal fogászati ellenőrzésen vesznek részt. A tanulók 

szűrővizsgálatait minden tanév elején az iskolaorvos által összeállított „Iskola-egészségügyi 

munkaterv” határozza meg. A kötelező védőoltásokat a tanulók előre bejelentett időpontban 

megkapják, ha előzetesen a szülő az ehhez szükséges engedélyt megadta.  
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XVII. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 

kérdések 

Választható tantárgy iskolánkban az etika, illetve hit- és erkölcstan. A 20/2012. EMMI rendelet 

182/A. § (3)-(5). bekezdés alapján a jelentkezés egy tanévre érvényes, évközben csoportot 

módosítani nem lehet. 

A két tannyelvű csoportokban az angol nyelv tanításához szükséges magasabb óraszámban 

történő oktatás vállalásáról a szülők a beiratkozáskor írásban nyilatkoznak. 

A nyelvi csoportokba sorolásról a szaktanárok véleményének figyelembevételével minden év 

május 20-ig az intézményvezető dönt. Tanév közben a szaktanárok kezdeményezésére/a szülő 

kérésére történhet csoportváltás.  

Következő tanévre vonatkozóan csoportváltási kérelmet május 15-ig nyújthat be a szülő, melyet 

a szaktanárok véleményeznek, és az igazgató dönt. 

 

XVIII. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le:  

 osztályozó vizsga,  

 különbözeti vizsga, 

 javítóvizsga, 

 tantárgyi vizsgák, beszámolók, 

 pótlóvizsga. 

A vizsgák időpontját az érintett tanulók szüleivel  

 osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két héttel, 

 javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor), 

 különbözeti vizsga esetén a vizsga szükségességének megállapításakor kell közölni. 

 

Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha  

- a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,  

- engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,  
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- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet,  

- ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület 

döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. 

Az adott tanítási év/félév lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben/félévben 

kell megszervezni, időpontjáról a tanulót és a szülőt két héttel előtte értesíteni kell. Az 

osztályozó vizsgákra a tanulónak írásban kell jelentkezni. A félévi jegyeket megszerző 

osztályozóvizsgákra a jelentkezési határidő: december 15., az év végi jegyeket megszerző 

osztályozóvizsgákra a jelentkezési határidő: május 15. Az osztályozó vizsga anyaga az adott 

tantárgy és az adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A vizsgák 

követelményeiről a szaktanárok adnak tájékoztatást, valamint megtalálhatóak Pedagógiai 

Programunk mellékletében. 

Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait folytatni 

kívánja. Különbözeti vizsgát azokból a tantárgyakból kell tennie, amelyeket korábban nem 

tanult. 

Javítóvizsga 

Az a tanuló, aki a tanulmányi követelményeket nem teljesítette a tanév végéig, augusztus végén 

(augusztus 25-31. között) javítóvizsgát tehet.  

Javítóvizsgát legfeljebb három tantárgyból lehet tenni. 

A felkészüléshez szükséges anyagot az év végi bizonyítvánnyal együtt veszi át a tanuló. A 

vizsga előtt az iskola egy alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít a vizsgázó számára.  

Tantárgyi vizsgák, beszámolók 

A tantárgyi vizsgák objektív lehetőséget adnak a vizsgázónak számot adni életének egy 

hosszabb szakaszában megszerzett tudásról. Az iskola Pedagógiai Programjának értelmében a 

tanulók tantárgyi tudásukról kötelező módon vizsgarendszerben számolnak be. 

A vizsgán/beszámolón nyújtott teljesítmény témazáró osztályzatnak megfelelő súllyal esik 

latba az év végi osztályzat meghatározásánál. 

Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból távol maradt, vagy a 

vizsgája önhibáján kívül eső okok miatt megszakadt. A vizsga megismétlésére az intézmény 

vezetője adhat engedélyt. 
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Vizsgákra vonatkozó általános szabályok 

Vizsgabizottság összetétele: 

Legalább három főből álló bizottság, amelynek, ha erre lehetőség van, legalább két olyan 

pedagógus is tagja, aki jogosult az adott tantárgy tanítására.  

A szóbeli és írásbeli anyagát, az elért vizsgaeredményt jegyzőkönyvben rögzítik a résztvevők.  

A sajátos nevelésű igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók 

számára – a szakvéleményben meghatározottak szerint –lehetővé kell tenni, hogy  

 több időt fordíthassanak a feladat átgondolására  

 az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használjanak 

 írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyenek,  

 szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyenek.  

A vizsga megnyitóval kezdődik és eredményhirdetéssel zárul. 

 

XIX. Térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a 

tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 

Ebédbefizetés rendje 

A tanuló az igénybe vett étkezésért a települési önkormányzat által meghatározott mértékű, de 

a jogszabályokban meghatározottak szerint (SNI, nagycsaládos, tartós beteg) csökkentett 

mértékű térítési díjat fizet. Ebédbefizetéskor az ingyenesen étkezőknek is jelezni kell, hogy 

kérnek-e étkezést az adott hónapra. 

A szolgáltató az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő 

hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a szülő részére visszajuttatja, ha az 

étkezést a szülő vagy a tanuló hiányzását megelőzően 1 nappal korábban, 9 óráig bejelentette. 

A térítésmentesen étkezők hiányzás esetén kötelesek az étkezést lemondani! 

Ebédlemondás 

Telefonon: 296-1488, elektronikus levélben: etkezeslemondas@gesz.bp18.hu. 

A következő tanítási nap étkezésének lemondását a 900óráig beérkezett jelzéssel tudja elfogadni 

a GESZ. 

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 

A tanulók tanítási órákon, a szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásainak vagyoni 

jogára az iskola nem tart igényt, azok a tanuló tulajdonát képezik. Amennyiben az iskola 

folyosói dekorációjához, iskolai kiállításokhoz felhasználásra kerülnek, a tanulói jogviszony 

megszűnése után az iskola a tanuló részére visszaadja. 

mailto:etkezeslemondas@gesz.bp18.hu


22 

 

 

XX. A szociális és egyéb juttatások megállapításának és felosztásának elvei 

Iskolánk jelenleg nem jogosult szociális támogatás nyújtására.  

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről (amennyiben erre az iskola 

jogosult) az intézményvezető – az osztályfőnök és a diákönkormányzat véleményének kikérése 

után - dönt.  

A szociális támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, akinek egyik vagy mindkét 

szülője munkanélküli; akit az egyik szülő egyedül nevel; akinél a család egy főre jutó havi 

jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50%-t. 

Étkezési támogatás 

Kedvezményes étkezési támogatásban részesülhet a helyi önkormányzat vonatkozó 

rendeletének megfelelően:  

 a nagycsaládos tanuló, ha a család három vagy több kiskorú gyermeket nevel és az erről 

szóló nyilatkozatot leadta,  

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló (ha az érvényes 

határozatot leadta), 

 a tartósan beteg tanuló (ha az érvényes határozatot leadta), 

 sajátos nevelési igényű – 3. számú Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság 

véleményével rendelkező – tanuló. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók 1-8. évfolyamon ingyenes 

étkezésben részesülnek. 

 

XXI. Tankönyvtámogatás, tankönyvrendelés, ingyenes tankönyvhasználat elvei 

Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek – a munkafüzetek, munkatankönyvek és 

az 1-2. évfolyamos tanulók tankönyveinek kivételével -, továbbá a pedagógus kézikönyvek 

könyvtári állományba kerülnek.  

Az iskola a könyvtári állományból a vele jogviszonyban álló 3-8. évfolyamos tanulók, valamint 

pedagógusok számára az adott tanévre rendelkezésre bocsátja a szükséges tankönyveket és 

munkafüzeteket. 

Az iskola tulajdonát képező tankönyveket megkímélt állapotban a tanuló köteles az utolsó 

tanítási napon visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. 

Rongálás vagy elvesztés esetén a tankönyvet a tanuló köteles pótolni, és könyvtári állományba 

átadni! 
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A tanulók az iskolától kapott ingyenes tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig tanulói 

jogviszonyuk iskolánkban fennáll. A tanulói jogviszony megszűnésekor az ingyenesen kapott 

tankönyveket vissza kell adni az iskola könyvtárába. 

 

XXII. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten  

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez az iskola dicséretben részesíti.  

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

 szaktanári dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret. 

Dicséret illet minden műsort, iskolai rendezvényt, egyéb az iskola hírnevét öregbítő cselekedet. 

Az egész félévben/évben kiemelkedő tanulmányi munkát végzett tanulók tantárgyi dicséretben 

részesülnek, amelyet a tanuló bizonyítványába, törzslapjába, az e-naplóba kell bejegyezni. 

Nevelőtestületi dicséretben részesülhet félévkor és év végén az a tanuló, akinek az osztályozott 

tantárgyak közül minden jegye ötös, és legalább öt tantárgyból tantárgyi dicséretet kapott. Az 

a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el (és ebből 

legalább 6 éven át iskolánk tanulója volt), az osztályfőnök felterjesztése alapján és a 

nevelőtestület egyetértésével Kapocs díjban részesülhet, melyet a tanévzáró ünnepélyen az 

iskola közössége előtt vehet át.  

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

közössége előtt vehet át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, 

bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A kiemelkedő 

eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget 

csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 
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XXIII. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki  

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni. 

Az iskolai büntetések formái: 

 bejegyzés az üzenő füzetbe 

 szaktanári figyelmeztetés – szóbeli 

 szaktanári figyelmeztetés írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 szaktanári intő, írásbeli, e-naplóban, e-ellenőrző 

 szaktanári rovó írásbeli, e-naplóban, e-ellenőrző 

 osztályfőnöki figyelmeztetés – szóbeli 

 osztályfőnöki figyelmeztetés írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 osztályfőnöki intő – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 osztályfőnöki rovó – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 igazgatói figyelmeztetés – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 igazgató intő – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 igazgatói megrovás –írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 nevelőtestületi figyelmeztetés – e-napló, e-ellenőrző 

 nevelőtestületi intő – írásbeli – e-napló, e-ellenőrző 

 nevelőtestületi megrovás – e-napló, e-ellenőrző 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben 

a vétség súlyától függően el lehet térni. 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:  

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;  

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

fogyasztása;  

 a tanulók testi épségét veszélyeztető eszközök behozása az iskola területére; 

 a szándékos károkozás;  

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;  

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 
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A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembevételével az iskola igazgatója határozza meg. 

A tanuló fegyelmi felelőssége 

A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. Ha a tanuló 

kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal 

fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet:  

 megrovás,  

 szigorú megrovás,  

 meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (kivéve 

szociális kedvezmények és juttatások),  

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba (amennyiben erre van lehetőség), vagy 

iskolába (ha megegyezés történt a másik iskola igazgatójával), 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,  

 kizárás az iskolából.  

Tanköteles tanulóval szemben az eltiltás és a kizárás csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi 

vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az 

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

belül nem oldódik meg, a Kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát kijelölni 

számára. 

 

XXIV. Felvételi eljárás, valamint a sorsolás lebonyolításának és részletes szabályainak 

meghatározása 

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében iskolánk köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, 

akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található. Ha 

iskolánk a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, akkor a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ban foglaltak szerint járunk 

el. Amennyiben iskolánk az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az 

érintett csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk. 

A sorsolás lebonyolításának részletes szabályai a következők: 

• az intézményvezető kijelöli a háromtagú sorsolási bizottságot, akik elnököt választanak 

maguk közül, 

• a sorsolásra meghívjuk a felvételi kérelmet benyújtó szülőket, 
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• a sorsolás során a tanulók neve külön-külön lezárt borítékba kerül, s a jel nélküli borítékok 

közül kerül kihúzásra a férőhelyek függvényében a felvételt nyert tanulók neve, 

• a sorsolási bizottság elnöke felkéri az egyik szülőt a nevek kihúzására,  

• a felvehető létszámnak megfelelő számú cédula kerül kihúzásra,  

• a sorsolási bizottság elnöke ismerteti a kihúzott gyermekek nevét,  

• a sorsolásról jegyzőkönyv készül, melyet a háromtagú bizottság egyik tagja vezet,  

• a sorsolás eredményéről az intézményvezető a megjelenteket helyben, a távolmaradókat 

írásban értesíti. 
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1. számú melléklet járványügyi helyzet idejére 

 

Jelen dokumentum az intézményvezető által meghatározott időszakban van érvényben a 

járványügyi helyzet alakulásától függően, a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Operatív 

Törzs protokolljával összhangban.  

1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló 

látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a 

tanulónál, továbbá a vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozónál koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. Ebben az esetben a szülők a háziorvos, házi gyermekorvos értesítése 

után annak utasításai alapján járnak el. A gyermek csak negatív orvosi igazolás esetén térhet 

vissza közösségünkbe.  

2. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Indokolt 

esetben a maszk viselése kérhető. 

3. A tanítási órák közötti szünetekben a maszk viselése az osztálytermeken kívül tartózkodáskor 

mindenki számára kötelező. A maszknak az orr- és szájnyílást egyaránt takarnia kell.  

4. Az étkező előtti sorban állás idején is kötelező a maszkviselés. Az ebédelés beosztott rend 

szerint történik. 
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