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1. A házirend célja és feladata 

 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az 

iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

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

iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai 

közösségi életének megszervezését. 

 A házirend a diákság érdekében olyan szabályokat is rögzít, amelyek az iskolai 

hagyományok őrzését szolgálják és ezáltal a tanuló szellemi és lelki gyarapodását is 

segítik. 

 

2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere 

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

szüleinek, az iskola pedagógusainak és 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 Házirendet. 

 

Jogszabályi háttér 

- 2011 évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről  

- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 

- 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről 

- 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről. 

 

A házirend jogforrás, megszegése jogsértésnek minősül! 
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3. A házirend nyilvánossága 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend az érdeklődő partnerek számára is 

hozzáférhető az iskola honlapján 

A házirend egy-egy példánya megtekinthető: 

- az iskola irattárában; 

- az iskolai könyvtárban; 

- a nevelői szobában; 

- az igazgatónál; 

- az osztályfőnököknél; 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; 

- a szülői munkaközösség vezetőjénél; 

- iskolai honlapon www.lenkey.hu 

 

A Házirend egy példányát - a köznevelési törvény előírásainak megfelelően - az iskolába 

történő beiratkozáskor, ill. annak lényeges változásakor a szülőnek át kell adni. 

Az új vagy módosított házirend előírásairól az általános iskolában minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

- a tanulókat a tanév elején, ill. a módosításokat követően az első 

osztályfőnöki órán; 

- a szülőket a szülői értekezleten. 

A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév 

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal az első osztályfőnöki órán; 

- a szülőkkel az első szülői értekezleten. 

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, ill. a helyettesektől, 

valamint az osztályfőnököktől és a nevelőktől szülői értekezleten, fogadóórán vagy - ettől 

eltérően - előre egyeztetett időpontban. 

 

 

 

http://www.lenkey.hu/
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4. Tanulók felvétele és a tanulói jogviszony megszűnése 

A intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján 

történik. 

A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A felvétel és átvétel elveit a Köznevelési 

Törvény 50.§, valamint a 20/2012. EMMI rendelet 22. §-a és a Pedagógiai program 

tartalmazza. 

 

Az első évfolyamra jelentkezést megelőzően az alábbi feladatokat végezzük. 

a. Az óvodákba tájékoztató füzeteket juttatunk el 

b. Az elsős tanító nénik óvodai szülői értekezletet tartanak 

c. A leendő elsőosztályosok látogatást tesznek, bemutató órákon vesznek részt szüleikkel 

d. a jelentkezési lapok leadása az iskola által meghatározott időben 

e. ismerkedő elbeszélgetések, az iskolalátogatást a tanító nénik megismerését az igazgató 

által meghatározott időpontban lehetővé tesszük 

f. beiratkozás 

feltétele: a gyermek személyi azonosítását szolgáló okmány (lakcímkártya), valamint az 

iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. A beiratkozás idejét 

országosan, egységes időpontban, a Klebelsberg Intézet igazgatója tűzi ki, melyről 

hirdetményben, az iskola honlapján, illetve levél útján értesítjük a szülőket a 

beiratkozás előtt 30 nappal. 

A beírási naplóban történő bejegyzéssel válik hivatalossá a tanulói jogviszony. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 

A köznevelési intézményekhez a gyermekeket, tanulókat fűző jogviszony megszűnéséről a 

Köznevelési törvény 53. §-a rendelkezik. 

Megszűnik a tanulói jogviszony, például ha a tanulót más iskola átvette, vagy ha tanulmányait 

befejezte. 

Távozáskor átadjuk bizonyítványát, távozási papírját, évközi átvétel esetén osztályozó napló 

fénymásolatát, dolgozatfüzeteit, illetve egészségügyi törzslapját, majd a KIR és a Magiszter 

rendszerből kijelentjük. 
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5. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének szabályai 

Tanulói jogok 

 Intézményünkben a tanulókat biztonságban és egészséges környezetben neveljük 

- oktatjuk, a tanulmányi rendet életkoruknak és fejlettségi szintjüknek 

megfelelően alakítjuk ki. 

 A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk. Védelmet 

biztosítunk számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá 

testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek. 

 A tanuló személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát 

az iskola tiszteletben tartja, e jogának gyakorlása azonban nem sértheti társai és a 

közösség jogait. 

 A tanulókat képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő 

nevelésben, oktatásban részesítjük. 

 A tanulónak joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. 

 Tanulóink az iskola létesítményeit, (könyvtár, sport, szabadidős), eszközeit a 

pedagógusok felügyelete mellett használhatják, érdeklődésüknek megfelelően 

diákköri munkában vehetnek részt. 

 Tanulóink vallási, nemzeti, etnikai önazonosságát tiszteletben tartjuk, ezért hit és 

vallásoktatásban részesülhetnek. Jogaikat úgy gyakorolhatják, hogy az ne sértse 

mások jogainak gyakorlását. 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthatnak 

bármely kérdésben, tájékoztatást kérhetnek személyüket, tanulmányaikat érintő 

ügyekben a házirend szabályai szerint. 

 

A tanuló joga továbbá, hogy 

 A napközi otthoni, tanulószobai ellátásban, rendszeres egészségügyi ellátásban 

részesüljön; 

 A családi és utónevét pontosan kezeljék, azt ne változtassák meg, ne ferdítsék el; 

 Ügyeiben méltányosan és humánusan, a rendelkezésre álló lehetőségek 

mérlegelésével járjanak el, mindenek felett álló érdekei figyelembe vételével úgy, 

hogy a többi tanuló érdekei, jogai ne sérüljenek; 
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 A szülő kérésére magántanuló lehessen, ill. kérheti tanórai foglakozások alóli 

felmentését. Kérelmét indoklással együtt írásban nyújthatja be az igazgatónak, aki 

ennek elbírálásáról 15 munkanapon belül értesíti; 

 A jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról; 

 Adatait az iskola a jogszabályoknak megfelelően kezelje és tárolja. Írásban kérhet 

felvilágosítást az iskola igazgatójától, hogy az intézmény milyen nyilvános, 

személyes és különleges adatokat tárol róla; 

 Kérheti, hogy a naplóba betekinthessen adataival és érdemjegyeivel kapcsolatban; 

 Egy tanítási napon két témazárónál, illetve egész órás dolgozatnál, felmérésnél 

többet ne írjon, e dolgozatok időpontját a szaktanárától egy héttel korábban 

megtudja; 

 Kijavított dolgozatait, írásbeli munkáit 10 munkanapon belül megnézhesse, a 

dolgozat értékelésével, elkövetett hibáival kapcsolatban a szaktanártól 

felvilágosítást kérjen; 

 Családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben - 

kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön; 

 A nevére szóló, iskolába érkező leveleket az iskola titkárságán bontatlanul 

átvegye; 

 Szülei kérhetik áthelyezését másik osztályba / tanulócsoportba, azonos vagy más 

típusú nevelési-oktatási intézménybe, illetve, kérhetik, hogy vendégtanulói 

jogviszonyt létesítsen másik iskolában. A kérelmet a tanév folyamán bármikor, a 

vendégtanulói jogviszonyra vonatkozó kérését szeptember 15-ig nyújthatja be 

írásban az igazgatóhoz, aki 30 napon belül tájékoztatja kérvénye elbírálásáról; 

 Tanítóit, tanárait, az iskola vezetőségét felkeresheti probléma, jogsérelem esetén; 

 Részt vegyen az iskola, illetve más szervek által rendezett tanulmányi 

versenyeken; 

 Választó és választható legyen 2. osztálytól kezdődően, hogy szervezze közéletét, 

működtesse a tanulói önkormányzatot; 

 Képviselői útján részt vegyen az őket érintő döntések meghozatalában; 

 Kezdeményezze diákszerveződések (iskola újság, diákkörök, önképző körök) 

létrehozását, ezek munkájában részt vegyen; 
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 Fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra járjon, de ez nem 

befolyásolhatja iskolai előmenetelét, és erről osztályfőnökét írásban tájékoztatni 

kell. 

 Joga, hogy kérdést intézzen személyesen, vagy képviselői útján az igazgatóhoz, 

pedagógusokhoz és arra 15 napon belül érdemi választ kapjon. 

 

Tanulói kötelességek 

  Minden tanuló kötelessége, hogy 

 Tankötelezettségét rendszeres iskolába járással teljesítse. 

 Aktívan részt vegyen a kötelező és az általa választott tanítási órákon, valamint a 

tanórán kívüli foglalkozásokon, ezekhez szükséges felszereléseit, taneszközeit 

hozza magával, valamint felkészülten érkezzen; 

 Fegyelmezett magatartást tanúsítson, és rendszeres munkával, képességeinek 

megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek; 

 Betartsa a Házirendet; 

 Kerülje az erőszakos, agresszív megnyilvánulásokat és erre társait is 

figyelmeztesse; 

 Az iskolai ünnepélyeken ünnepi viseletben jelenjen meg, használja 

szimbólumainkat (nyakkendő, póló stb.), ismerje és énekelje a Himnuszt és a 

Szózatot; 

 Megtartsa az iskola helységei és az ahhoz tartozó területek használati rendjét; 

 Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az iskolában használt 

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, eszközeit, közreműködjön saját 

környezetének, az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, az órák, 

foglalkozások előkészítésében, lezárásában; 

 Az iskola vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, továbbá tanulótársai emberi 

méltóságát és jogait tiszteletben tartsa; 

 Iskolán kívül is megőrizze intézményünk jó hírnevét; 

 Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományaink ápolását és 

továbbfejlesztését. 
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6. A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására 

vonatkozó előírások 

 A tanév hosszát, a szünetek rendjét az EMMI rendeletben szabályozza és az iskola 

a tanév helyi rendjével kiegészíti. Ezt a tanulók és a szülők a munkaterv 

elfogadása után megismerik. 

 A szülő hiányzás esetén egy tanítási évben legfeljebb 3 napot igazolhat. Ezen 

túlmenő hiányzás igazolása csak a kezelőorvos által kiadott - tájékoztató füzetbe, 

ellenőrzőbe beírt - eredeti igazolás, vagy hivatalos dokumentum eredeti 

példányának bemutatásával történhet. Az eredeti dokumentumokat az iskola 

megőrzi – a tanuló hiányzása esetén a szülő telefonon vagy személyesen 1 napon 

belül köteles tájékoztatni az iskolát a mulasztás okáról. 

 A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni 

az iskola igazgatójától, ha a tanuló előreláthatólag 3 napnál többet fog hiányozni. 

A távolmaradási engedély megadása előtt az iskola igazgatója mérlegeli a döntést, 

kikéri a szaktanárok, az osztályfőnökök véleményét. A kérvényt elutasítja, ha a 

hiányzás a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimális szintű teljesítését 

veszélyezteti. 

 A tanulónak a hiányzást követő első munkanapon, de legkésőbb az ötödik 

munkanapon, be kell mutatnia az igazolást az osztályfőnöknek, aki a hiányzást a 

naplóban adminisztrálja. Ha az igazolások bemutatását a tanuló elmulasztotta az 

órák igazolatlan órának minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló a határidőn 

túl az igazolást bemutatta vagy sem 

 Az első igazolatlan óra után az osztályfőnök köteles értesíteni a szülőt a tanuló 

ellenőrzőjén keresztül. Újabb igazolatlan mulasztás esetén az iskola értesíti a 

gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha az igazolatlan órák száma eléri a 10 órát, az 

iskola igazgatója értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhatóságot, általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt. A 

gyermekvédelmi szakszolgálat intézkedési tervet készít az okok feltárására és a 

feladatok meghatározására. 30 órát elérő igazolatlan mulasztás esetén az igazgató 

feljelentést küld a szülő lakhelye szerint illetékes járási hivatalnak. 50 óra 

igazolatlan mulasztás esetén az igazgató feljelentést tesz, a szülő lakhelye szerint 

illetékes járási hivatal gyámhatóságának és a Heves Megyei Kormányhivatal 

Oktatási főosztályának. 
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 Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzása éves szinten eléri a 250 

órát, illetve egy adott tantárgy óraszámának 30 %-át és emiatt teljesítménye év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztályozható. 

Kivétel, ha a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet. Egyéb 

esetben évfolyamot kell ismételnie. Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri vagy 

meghaladja a 20 órát, és erről a szülő írásbeli értesítést kapott, a tanuló osztályozó 

vizsgára bocsátása megtagadható. A tanuló hiányzása már félévkor eléri a fent 

jelölt mértéket, abban az esetben már félévkor osztályozó vizsgát kell tennie.  

 Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. Az órákról 

történő késés idejét a szaktanár a napló megjegyzés rovatába bejegyzi. Ha a késést 

a tanuló nem igazolta, az időtartamok összeadódnak, és 45 perc után olyan 

büntetésben részesül, mintha 1 igazolatlan órája lenne. A késés igazolása esetén is 

összeadódnak az időtartamok, és minden 45 perc után 1 óra igazolt hiányzása lesz 

a tanulónak. Óráról, foglalkozásról a tanuló nem zárható ki. 

 Ha a tanuló tanulási időben az iskolaorvos rendelésén vesz részt, azt úgy kell 

tekinteni, mintha független orvosnál jelent volna meg. Az osztályfőnök köteles 

kérni az iskolaorvos igazolását. Az iskolaorvosi vizsgálat igazoltnak tekintendő, 

ha a tanulók kötelező orvosi vizsgálaton vesznek részt. 

 Ha a tanuló sport- vagy egyéb versenyeken vesz részt, kikérőjét előzőleg köteles 

bemutatni az iskola igazgatójának, aki engedélyezheti a távolmaradást. 

Engedélyezés esetén a hiányzást az osztályfőnöknek kell igazolni a kikérő 

bemutatásával (ezt a naplóban jegyezzük). 

 Ha a tanuló tanulmányi versenyen, tanulmányaihoz kapcsolódó vizsgán (pl.: 

zongoravizsga), iskola által rendezett kulturális műsoron, versenyen szerepel, 

hiányzását az osztályfőnök igazoltnak tekinti, a versenykiírás, ill. a műsortervben 

rögzített előzetes időpontok ismeretében. 

 Ha a 8. osztályos tanuló nyílt napon vesz részt, és a szaktárgyi kötelezettségének 

eleget tesz, hiányzását igazoltnak kell tekinteni, a naplóban rögzíteni, de 

beszámítani nem kell. 

 Megyei, országos tanulmányi versenyen részt vevő tanulókra ugyanez az előírás 

vonatkozik, ugyanis tanulmányi kötelezettségének ilyen formában tesz eleget. 

 A tanuló tanítási idő alatt az iskolát csak szülői engedéllyel (személyes, vagy 

írásbeli kérésre) az osztályfőnök vagy igazgató, vagy helyettese, vagy a tanuló 
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részére órát tartó tanár engedélyével hagyhatja el. Az engedélyt a portán köteles 

bemutatni. Köteles továbbá az iskola által kiadott igazolást magával vinni és 

rendőrségi ellenőrzés esetén ezt felmutatni. 

 

7. A tanítás rendje 

Nyitva tartás, gyülekezés 

 Az iskola szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 6:30 órától, este 19:00-ig tart 

nyitva. 

 A rendkívüli nyitva tartást az igazgató rendelhet el. Az eltérő nyitva tartásról az 

érintetteket legalább 3 nappal előbb írásban, illetve kifüggesztett hirdetés útján 

(porta) értesíteni kell. 

 Az iskola tanulóinak reggel 7:30 óra és 7:45 óra között kell megérkezniük. 

 A tanulóknak az őszi és a tavaszi hónapokban az udvaron, a többi hónapban (és 

rossz idő esetén, a földszinti folyosón) kell gyülekezniük. 

 Az első csengetés 7:40-kor hangzik el, majd a tanulók osztályonként felsorakoznak. 

 A tantermekbe az ügyeletes pedagógusok engedélyével 7:45-kor lehet felmenni. 

 A szüneteket diákjaink az udvaron, rossz idő esetén, a folyosón töltik. A 

tantermekben csak a hetesek tartózkodhatnak. 

 Minden tanítási napon van tanári ügyelet, mely reggel 7:30-tól lép életbe. Az 

ügyeletes tanár utasításait minden tanuló köteles betartani, megszegése büntetést 

von maga után. 

 A délutáni foglalkozások 14 órától kezdődnek és 16 óráig tartanak. A tanulók 

felügyeletét 17 óráig, illetve rendezvények esetén megállapodás szerint biztosítja. 
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Csengetési rend 

A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. 

A tanítási órák és szünetek rendje:  

7:40 gyülekező, sorakozó 

7:45 felvonulás a tantermekbe 

1. óra:  8:00-8:45 

2. óra:  9:00-9:45 

3. óra:  10:00-10:45 

4. óra:  10:55-11:40 

5. óra.  11:50-12:35 

6. óra:  12:45-13:30 

Első két óra után 15 perces tízórai szünet van. 

A főétkezés ideje 11:45-14:00-ig tart, órarendtől függően külön beosztás szerint. 

 

Tanítási órák rendje 

 Becsengetéskor a tanulók a tantermek előtt sorakoznak, a bevonulás a pedagógus 

engedélyével történik, kivétel az első óra előtt, amikor a helyükön ülve várják a 

tanárt. 

 Minden tanuló feladata, hogy  

- Előkészítse a felszerelését; 

- Kézemeléssel jelezze szólási szándékát; 

- A tanterembe lépő, illetve onnan távozó felnőttet / felnőtteket/ a napszaknak 

megfelelően köszönéssel, felállással tisztelje meg; 

- A tanítás végén tisztaságot, rendet hagyjon maga után; 

- A tanítási órákat, illetve foglakozásokat senki nem zavarhatja meg. Látogatásuk 

előzetes bejelentéshez és igazgatói engedélyhez kötött; 

- Tanítási órák befejezése után, a délutáni foglalkozások kezdete előtt a tanulók az 

udvaron, rossz idő esetén, a földszinti folyosón várakoznak. Az épületben folyó 

munkát rendbontással nem zavarhatják. 
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A tanulók megjelenése 

 Minden tanuló öltözéke, megjelenése életkorának, alkalomnak és időjárásnak 

megfelelő, ízléses, tiszta és szélsőségmentes legyen. 

 Iskolai ünnepségeken, illetve iskolát képviselő rendezvényeken a tanulók öltözéke 

a következő: sötét alj, illetve nadrág, fehér blúz, illetve ing, Lenkey-s nyakkendő. 

 

8. Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

A tanulók a kötelező órákon túl érdeklődésük kielégítése, alkotókészségük fejlesztése 

érdekében rész vehetnek különböző foglalkozásokon, javaslatot tehetnek létrehozásukra. Az 

iskola az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat ajánlja: 

- Szakkörök 

- Versenyek, vetélkedők 

- Múzeumlátogatások, kiállítások, művészeti előadások látogatása 

- Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások 

- Szabadidős foglakozások 

- Iskolai könyvtár használata, illetve programjai 

-  Fakultatív Hit-és vallásoktatás 

- Iskola diák sportegyesület foglalkozásai 

- Kirándulások, túrák 

- Napközis foglalkozás 

Jelentkezés módja és a részvétel rendje: 

 A jelentkezés az egyéni és felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes. 

 Az egyéni és felzárkóztató foglalkozás kötelező, felmentést az igazgató adhat, a 

szülő kérésére. 

 Foglalkozások 14:00 és 16:00 között zajlanak, ettől eltérő időpontról a szülőt 

értesíteni kell. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell. 

 A jelentkezés adott tanév elején történik és egy tanévre szól. 

 Módosításra csak indokolt esetben egy alkalommal kerülhet sor. 

 Az iskolában tanítási idő után öntevékenyen osztályközösségen belül, illetve a 

Diákönkormányzat szervezésében rendezvényeket, programokat lehet tartani. 

Ennek feltétele: 
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- Az igazgató engedélyezze. 

- A rendezvény 19 óráig befejeződjön, kivétel farsangi bál. 

- A tanulókra osztályrendezvény esetén, legalább 1 pedagógus felügyeljen. 

- Iskolai rendezvényen minden pedagógus köteles felügyeletet ellátni. 

 

9. Az intézmény használati rendje 

Általános használati rend: 

- A tanulók felügyeletéről az iskola intézményben való tartózkodás ideje 

alatt gondoskodik. Tanítási órán a mindenkor órát tartó nevelő, óraközi 

szünetekben az ügyeletes nevelő, tanítási órán kívül a mindenkori 

foglalkozást vezető pedagógus vagy felnőtt ügyel a tanulókra. 

- Az intézmény nem oktatási célú helyiségeibe a tanulók csak 

engedéllyel, vagy ügyintézés céljából léphetnek be. 

 

Az iskola különböző helyiségek használati rendje 

Tantermek 

 Rendjéért a hetes, az osztályközösség, illetve a terembeosztás rendje szerint ott 

tartózkodó osztály, csoport a felelős. 

 A szaktantermekbe, a tornaterembe csak a pedagógussal együtt mehetnek be a 

tanulók, s csak az ő felügyelete mellett dolgozhatnak. A termekben lévő TV és 

videó készülékek, magnók, CD lejátszók és interaktív táblák, csak tanári 

engedéllyel és felügyelettel működtethetők, a teremből el nem vihetők a leltárilag 

felelős pedagógus engedélye nélkül. Használat után az eszközöket vissza kell 

vinni és a leltárilag felelős pedagógusnak / technikai dolgozónak át kell adni. 

 A tanórákat látogatni csak igazgatói vagy helyettesi engedéllyel szabad. 

 A tantermekben utolsó órát tartó nevelő felelős a székek felrakásáért, ablakok 

zárásáért, a világítás lekapcsolásáért. 

 Osztályrendezvényeket csak az osztályfőnök felügyeletével és a nevelési-oktatási 

igazgató helyettes vagy igazgató engedélyével lehet tartani. Az osztálytermek 

takarítását a rendezvényt tartó osztálynak kell elvégezni. 
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A technika, biológia, kémia, fizika terem rendje 

 Használatuk előtt a folyosón sorakoznak a tanulók 

 A munkateremben elhelyezett gépekhez, elektromos berendezésekhez tanuló csak 

tanári felügyelet mellett nyúlhat. 

 A munka megkezdése előtt minden tanuló ellenőrzi szerszáma / munkaeszköze 

épségét, meghibásodását azonnal jelenti. 

 A szerszámokat / munkaeszközöket minden tanuló köteles szakszerűen használni, 

és az azokkal kapcsolatos tanári utasításokat betartani. 

 A tanuló a munkavégzésre kijelölt helyet csak engedéllyel hagyhatja el. 

 Minden balesetet, sérülést azonnal jelenteni kell a tanárnak. 

 A munka végeztével munkavégzésének helyét mindenki köteles rendben hagyni, 

a munka során keletkezett szemetet, hulladékot a kijelölt helyen elhelyezni. 

 A kémia - fizikaszertár felügyelete a kémiát és fizikát tanító szaktanárok feladata. 

A szertárhoz kizárólag csak az erre megbízott személyeknek lehet kulcsa. 

 Tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzatok betartásáért a szertár felügyelője 

kiemelten felelős. 

 Elektromos hálózat áramtalanítása, gáz elzárása az órát tartó nevelő feladata. 

 

A számítógép és nyelvi terem használati rendje 

Óra előtt: 

 A tanulók a folyosón várakoznak, és csak a tanárral együtt mennek be a 

tanterembe. 

Órán: 

 Az első tanítási órán a tanár ismerteti a balesetvédelmi és munkavédelmi 

előírásokat. 

 A terembe mindig a tanár megy be először, és ő hagyja el utolsónak a tantermet. 

 Tanuló csak tanári felügyelettel tartózkodhat a tanteremben. 

 A számítógépet csak a tanár engedélyével lehet bekapcsolni. 

 A szándékos rongálásért és firkálásért (pl. egérpadok, egerek stb.) a tanuló anyagi 

felelősséggel tartozik. 
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 A számítógépbe az otthonról hozott lemezeket csak a tanár előzetes ellenőrzése 

után lehet tenni, az ezt megszegők kötelesek - a közvetlen károkozás miatt - 

anyagilag is részt vállalni az esetleges vírusirtásban. 

 A számítástechnika tanteremben bármiféle ételt és italt fogyasztani tilos. 

Óra után: 

 A gépből a lemezeket ki kell venni, a gépeket ki kell kapcsolni, az ablakokat be 

kell csukni. Mindezeket a tanár a tanterem elhagyása előtt ellenőrzi. 

 

A mellékhelyiségek használatának rendje 

 A mellékhelyiségekben csak indokolt esetben lehet tartózkodni. 

 A berendezési tárgyakat megóvni, és a higiéniára ügyelni minden tanuló 

kötelessége. Az iskola mellékhelyiségeit (mosdó, WC) a tanulók rendeltetésüknek 

megfelelően kötelesek használni (WC papír használata, öblítés, kézmosás). 

 

Az ebédlő használata, ebédelés, ebédeltetés 

 A tanulók az étkezési rend beosztása alapján fegyelmezetten érkezzenek az 

ebédlőhöz. 

 Az ebédlő előtt sorakozzanak és csendben várják a bejutást. 

 Az elvett étellel asztalhoz ülnek, ahol az étkezési szabályok betartásával 

elfogyasztják az ebédjüket. 

 Miután megették az ebédet, tálcájukat az üres pohárral kiviszik a mosogató 

pulthoz, sorban a tolongást elkerülve. 

Fontos még: 

 A konyhába tanuló nem léphet be. 

 Az alsós tanulók az ebédlő előtti öltözőt, a felsősök a porta mögötti tárolót 

használhatják holmijuk letételére. Az ebédlőbe felesleges öltözéket, tárgyakat 

nem vihetnek be. 

 

A testnevelés öltözők és a tornaterem rendje 

 A tornaterembe csak tanári felügyelettel lehet bemenni. 

 Az első órán balesetvédelmi oktatásban részesülnek a tanulók. 

 A szertár rendjéért a kijelölt felelősök és a testnevelők együttesen felelnek. 
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 Az órák végén a terem ajtaját az utolsóként kijövő testnevelő tanár mindig 

kulccsal zárja be! 

 

5-8. évfolyam 

 Az átöltözés a szünetben történik. 

 Az öltözők átadása, átvétele a felső tagozatnál a következőképpen történik: 

- Ha az öltöző foglalt, a testnevelés órára érkező osztály köteles 

megvárni, amíg az előző osztály minden tagja elhagyja az öltözőt. 

- Az öltözőt a mindenkori öltözőfelelősök veszik át. Az öltöző 

felelősöket a szaktanár jelöli ki. 

- Szabad öltöző esetén a felelős átnézi az öltözőt, s ezt követően mehet 

be és öltözhet át az osztály. 

- Az átvételkor észlelt rendellenességet, rongálást, firkálást a felelős a 

testnevelő tanárának azonnal jelzi. 

 Becsengetéskor az öltöző előtti folyosón kell sorakozni. 

 Az öltözőket minden óra elején a tanár bezárja az értékek megóvása érdekében. 

 

1-4. évfolyam: 

 Az alsós gyerekek átöltözését a testnevelést tanító tanár irányítja. 

 Az öltözőbe érkezéskor észlelt rendellenességet, rongálást, firkálást a gyerekeknek 

azonnal jelenteniük kell a tanítónak. 

 Az öltözőben tanuló nem maradhat. A felmentett tanulók is kötelesek váltó cipőben 

a tornaterembe menni és a kijelölt helyen leülni. 

 

Az udvar használatának rendje: 

 Az udvart a tanulók pihenésre, levegőzésre és felnőtt irányítással sportolásra 

használhatják. Itt veszélyes játékot játszani (rohangálni, hógolyózni, 

kerékpározni) TILOS! 

 A kihelyezett padokat csak rendeltetésszerűen szabad használni, állapotukat 

megóvni minden tanuló köteles. 

 A virágágyások, dísznövények rongálása, kitaposása kerülendő. 

 Kerítésen különféle tárgyakat kidobálni TILOS! 
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A folyosó használatának rendje: 

 Az óraközi szünetekben a folyosón kulturáltan, udvariasan kell viselkedni, 

probléma esetén az ügyeletes tanárhoz lehet fordulni. 

 A folyosókon elhelyezett hirdetőtáblákra a titkárság, a DÖK, a szabadidő 

szervező és a szakmai munkaközösségek helyezhetnek el plakátot, hirdetményt. 

Iskolán kívüli személyek, szervezetek nem, vagy csak igazgatói engedéllyel. 

 A kihelyezett táblák és tablók épségéért minden tanuló felel. 

 

Egyéb szabályok: 

 A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes 

megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola helyiségeit és 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportudvar, számítógépek, stb.) a tanulók 

- tanári vagy szülői felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 A szertárból csak tanári felügyelettel, segédlettel lehet eszközöket elvinni. 

 

10. A tanulók nagyobb közössége, csoportja 

a.) A szülői szervezetnek (közösségnek) a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

59. § (5) bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók 

nagyobb csoportját érintő kérdés az, amely a mindenkori diáklétszám legalább 20% - át 

érinti. 

b.) A DÖK kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének a 

mindenkori diáklétszám legalább 20% - a minősül. 
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11. A tanulók közösségei 

A tanulók nagyobb közösségnek számít a tanuló létszám 20 %-a, az őket érintő kérdésekben 

kötelező kikérni a Diák Önkormányzat véleményét. 

 

Az osztályközösség 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók 

osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, - mint pedagógus vezető - 

az osztályfőnök, illetve osztálytanító áll. 

 Az osztály tanulói maguk közül - az osztály képviseletére, valamint közösségi 

munkájának szervezésére - két fő képviselőt (küldöttet) választanak az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségébe. 

 Munkájukat a Diák Önkormányzatot segítő pedagógus és az osztály Szülői 

Munkaközösségének tagjai segítik. A tisztségviselők megválasztása minden tanév 

elején. 

A diákkörök 

 Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének megfelelően diákkörök 

működhetnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti 

csoport. 

 A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet 

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

és a szülői munkaközösség vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden 

tanév elején - az adott lehetőségek figyelembevételével - a tantárgyfelosztás, 

valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 

 A diákköröket nevelő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy 

vezetheti. 

 Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak - a szülők írásbeli engedélyével - az 

iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját - a diákkör által felkért - 

nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola 

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

egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan 

be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését. 
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 A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük. 

 A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségében. 

Az iskolai diákönkormányzat 

 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán 

kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat 

működik. 

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diákönkormányzati-vezetőség irányítja. 

 A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő 

segíti. 

 Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő 

nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és 

egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell 

kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

Az iskolai diákközgyűlés 

 Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést tartunk. 

 A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév szeptemberében az iskola 

igazgatója a felelős. 

 Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

 A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a 

diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt 

időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet 

egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és 

érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának 

tapasztalatairól. 

 

Iskolagyűlés 

 Félévente legalább egy alkalommal, illetve szükség esetén kerül összehívásra. 

Összehívását kezdeményezheti az igazgató, a pedagógus és a Diákönkormányzat. Ezen az 

igazgató értékeli a féléves munkát, tájékoztat az eredményekről, a fegyelmi helyzetről, 

tapasztalatokról. 
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12. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje 

és formái 

 

Tájékoztatás 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, a Házirendről, az aktuális 

tudnivalókról az iskola igazgatója tájékoztatja: 

 Az iskolai Diák Önkormányzat vezetője havonta kétszer 

 A diák Közgyűlésen, tanévenként egy alkalommal 

 Az iskolagyűlésen félévenként egy alkalommal 

 Osztályfőnökökön keresztül 

A tájékoztatás egyéb formái: 

- Iskolarádión 

- Faliújságon 

- Szükség esetén rendkívüli hirdetmények útján. 

Véleménynyilvánítás 

A tanulók véleményt nyilváníthatnak közvetlenül, vagy választott képviselőik útján minden 

őket érintő kérdésben. Kérdést intézhetnek az iskola igazgatójához, helyetteseihez, 

osztályfőnökükhöz, nevelőikhez. Kéréssel fordulhatnak a Diák Önkormányzathoz, illetve az 

iskola szülői szervezetéhez. A tanulók véleményét köteles kikérni a Házirend és a Pedagógiai 

Program elfogadásához. 

 

13. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

Azt a tanulót, aki képességihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít; 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el; 

 az osztály, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, 

vetélkedőkön részt vesz; 

 bármely módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 

 

a.) Az iskolában - a tanév közben - elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

  szaktanári dicséret, vagy 
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  napközis nevelői dicséret,  

  osztályfőnöki dicséret,  

 igazgatói dicséret; 

 nevelőtestületi dicséret. 

Mérlegelés alapján az egyes fokozatok kihagyhatók. 

b.) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi munkát 

végzett tanulók a tanév végén: 

 nevelőtestületi dicséretben részesülnek. 

 A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bejegyezni. 

 

Az Egri Lenkey János Általános Iskola által kiadható elismerések a tanév végén: 

 

Lenkey-díj 

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át példás magatartással és szorgalommal, 

legalább jeles tanulmányi eredményt ért el (évfolyamonként maximum két jó érdemjegy), 

Lenkey - díjat kap, melyet a ballagási ünnepségen az iskola közössége előtt vehet át. 

A díjat az Egri Lenkey János Általános Iskola adományozza. 

A díjazottak oklevéltartó mappában elhelyezett díszoklevelet, jutalomkönyvet, Lenkey-díj 

feliratú kristály vázát vehetnek át.  

 

Halas Emlékplakett 

Az a tanuló, aki több éven át legalább jó tanulmányi eredmény mellett, kiemelkedő művészeti 

tevékenységet nyújt, országos jelentőségű versenyeredménnyel rendelkezik, különdíjat kap, 

melyet a tanévzáró vagy a ballagási ünnepségen az iskola közössége előtt vehet át.  

A díjat a Halas Szülői Alapítvány adományozza nevelőtestületi határozat alapján. 

A díj  

 - egy tanév végén több tanulónak is adományozható 

- egy tanulónak több tanév végén is odaítélhető. 

A díj a következőkből áll: 

 - oklevél 

 - emlékplakett 

 - 10000 Ft értékű vásárlási utalvány 
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Gerzovich József Vándorserleg 

Az a tanuló, aki több éven át kiemelkedő sport eredményt ért el, Gerzovich József 

Vándorserleget kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

A díjat iskolánk volt testnevelő tanárának emlékére családja alapította. 

A díjat a Gerzovich család adományozza nevelőtestületi határozat alapján. 

A díj 

- egy tanév végén egy tanulónak adományozható 

- egy tanulónak több tanév végén is odaítélhető 

- az a tanuló, aki 3 alkalommal részesül az elismerésben, a vándorserleg tulajdonosává 

válik 

A díj a következőkből áll: 

 - vándorserleg 

- oklevél 

 - a család ajándéka 

 

„A tanév kiváló sportolója” 

Az adott tanévben kiváló sporteredményt elérő alsó és felső tagozatos tanuló, „A tanév kiváló 

sportolója” díjat veheti át, a tanévzáró ünnepségen, az iskola közössége előtt. 

A díjat a Lenkey János Diák Sport Egyesület adományozza nevelőtestületi határozat alapján.  

A díj 

- egy tanév végén több tanulónak adományozható 

- egy tanulónak több tanév végén is odaítélhető 

A díj a következőkből áll: 

 - oklevél 

- serleg 

 

„Kiemelkedő kulturális és diákönkormányzati munkáért” emlékplakett 

Az a tanuló, aki több éven át kimagasló kulturális és közösségi munkát végzett közösségi 

díjban részesül, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

A díjat az Egri Lenkey János Általános Iskola Diákönkormányzata adományozza 

nevelőtestületi egyetértéssel. 

A díj  

 - egy tanév végén több tanulónak is adományozható 
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- egy tanulónak több tanév végén is odaítélhető. 

A díj a következőkből áll: 

 - oklevél 

- jutalomkönyv 

 - emlékplakett 

 

Versenyek jutalmazása: 

A különböző tanulmány versenyek országos helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap, 

melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át. 

 

„Jó tanuló, jó sportoló” – díjat 

Jó tanuló, jó sportoló – díjat Eger Megyejogú Város Önkormányzata adományozza azon 

tanulók számára, akik éveken át kiváló tanulmányi eredményük mellett, kimagasló 

sportteljesítményre képesek. 

 

i.) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki, igazgatói, szaktanári dicséretben 

részesülnek. 

 

14. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Az a tanuló, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti; 

 a tanulói házirend előírásait megszegi; 

 igazolatlanul mulaszt, büntetésben részesül. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 
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 nevelőtestületi figyelmeztetés, 

 nevelőtestületi intés, 

 nevelőtestületi megrovás. 

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

vétség súlyától függően el lehet térni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a 

tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki intés" büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

 trágár kifejezések használata, 

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

fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az igazgató, a nevelőtestület véleménye alapján dönt. A büntetést írásba kell 

foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 

 

Vagyonvédelmi és kártérítési felelősség 

Elvárjuk, hogy a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, 

bútorait és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket mindig zárva kell tartani, erről az 

utolsó órát tartó nevelőnek kell gondoskodnia. Ha rongálás, káresemény történik, azt 

azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, az órát tartó nevelőnek, vagy az igazgatónak. Ha 

a tanuló az intézménynek jogellenes magatartásával kárt okoz - a kár értékének 

megállapítása után a szülőnek a kárt meg kell térítenie. A tanuló által okozott kárról a szülőt 

az osztályfőnök vagy az iskola igazgatója értesíti. A szülő köteles a helyreállításban 

közreműködni, vagy a helyreállítási költséget megfizetni. 

A kártérítés mértéke: 

 Gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 

%-át. 
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 Szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér 5 havi összegét nem 

haladhatja meg. 

 Károkozás esetén az igazgató értesíti a szülőt, gondviselőt, és felszólítja az okozott 

kár megtérítésére. 

Eredménytelen felszólítás esetén az iskola igazgatója pert indíthat a szülő, illetve a tanuló 

ellen. 

 

15. Térítési díj megfizetése, illetve visszafizetésének rendje 

Intézményünkben a felvett tanulók napi háromszori étkezésben vagy egyszeri menzai 

étkezésben részesülnek.  

A megállapított étkezési-térítési díjat az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének, a 

helyben kialakított rend szerint kell kialakítani.  

A befizetésre 2 nap áll rendelkezésre (07:00-15:00). Plusz egy pót nap (07:00-12:00). A 

befizetés napjáról írásban értesítést kapnak a szülők, illetve a portán elhelyezett hirdetmény 

útján tájékozódhatnak. 

A hiányzó tanulók étkezési díja a szülőnek csak akkor téríthető vissza, ha a szülő vagy a tanuló 

a hiányzás napján 9 óráig lemondja az iskola titkárságán a további igényt.  

Lehetőség van arra is, hogy a szülő az ebédet ételhordóban elvigye.  

Az étkezés minden hó 20. napjáig írásban visszavonható, vagy módosítható.  

Ha olyan időszakban történik az egységárban változás, amelyre már a befizetés megtörtént, a 

különbözetet a következő havi befizetésnél írják jóvá. 

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

szabályai: 

Általános iskolában nem releváns. 

 

16. Szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatás megállapításának és felosztásának 

elvei 

 A fenntartó a kiváló eredményeket elért hátrányos helyzetű tanulók számára 

szociális ösztöndíjat adományozhat a szükséges anyagi források rendelkezésére 

állásának függvényében. A javaslatot a nevelőtestület, illetve a Diák 

Önkormányzat kezdeményezésére az igazgató teszi. 



Egri Lenkey János Általános Iskola          Házirend 

27 
 

 A rendezvényeink támogatásából, felajánlásaiból (pl.: koncertek, műsorok 

bevétele) az arra rászoruló tanulóknak élelmiszer csomagot juttatunk. 

Mértékéről a bevétel függvényében a nevelő testület dönt az osztályfőnökök, 

illetve a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős javaslatára. 

 Minden évben élünk az egyházak által felkínált lehetősséggel, mely során a 

legrászorultabb tanulók számára karácsonykor élelmiszer, ajándékcsomagot 

juttat, az osztályfőnökök, illetve a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős 

javaslatára. 

 

17. A tanulók tantárgyválasztása 

 Az iskola helyi tanterve a tanulók számára a Pedagógiai Program mellékletében rögzített 

választható (nem kötelező) tantárgyak tanulását biztosítja. 

 

 Minden tanév május 20-ig felmérjük, hogy hány tanuló, milyen nem kötelező tanítási 

órán kíván részt venni. A jelentkezés elfogadása után a szülőnek módja van, hogy adott 

év augusztus 15-ig visszamondja, illetve módosítsa a jelentkezést írásban, az 

igazgatónak címezve. A jelentkezés egy tanévre szól. 

 

18. Tanulmányok alatti vizsgák rendje 

Tanulmányok alatti vizsgák: 

 Különbözeti vizsga 

 Osztályozó vizsga 

 Pótló vizsga 

 Javító vizsga 

Különbözeti vizsga: 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az intézményben teheti, amelyben tanulmányait folytatni 

kívánja. A vizsga tárgya az a tantárgy, melyet előző iskolájában nem tanult. A vizsga idejét az 

igazgató tűzi ki az érintett tanuló és szaktanár egyezsége alapján. Haladék bármikor adható. 

Osztályozó vizsga: 

Osztályozó vizsgát kell tenni ha  

- a tanulót felmentették a tanórai foglalkozás részvétele alól 

- engedték, hogy egy vagy több tárgyból, egy tanévben vagy rövidebb 

idő alatt tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének 
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- többet mulasztott, 

- osztályzat megállapítása végett független vizsgabizottság előtt tesz 

vizsgát a tanuló. 

Eljárási rend: 

- Egy tárgyból, egy tanév követelményeiből az adott évben kell letenni. 

- Az igazgató által kitűzött időpontban. 

- A tanítási év során bármikor szervezhet az iskola 

- Szervezés szempontjából, félév zárását követően, illetve augusztus 15-31. között. 

 

Pótló vizsga: 

Megszervezésére abban az esetben kerül sor, ha a tanuló a számára előírt vizsgáról, neki fel 

nem róható okból marad távol. A pótló megszervezhető még azon a napon, későbbi időpontban 

vagy időben máskor. 

 

Javító vizsga: 

Javító vizsgát kell tenni, ha a tanuló év végén legfeljebb 3 tárgyból elégtelen osztályzatot kapott 

és a nevelőtestület javító vizsgára bocsájtotta, vagy ha az osztályozó vizsgáról neki felróható 

okból hiányzott vagy távozott. 

A vizsgák részletes szabályait és tantárgyankénti követelményeit a Pedagógiai Program 

tartalmazza. 

 

19. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját és társai testi épségét és egészségét 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

 megtartsa és társaival is megtartassa a balesetek megelőzését szolgáló 

szabályokat; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát vagy társát, 

másokat veszélyeztető helyzeteket, tevékenységet, rendkívüli eseményt, balesetet 

észlel; 

 Jelentse, ha rosszul érzi magát, vagy megsérült; 

 megismerje az épület kiürítési tervét és részt vegyen évenkénti gyakorlásában; 
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 betartsa az iskola tiltó rendelkezését a dohányzás, alkoholfogyasztás, drog 

tekintetében. Behozatala, fogyasztása, terjesztése az iskola teljes területén 

TILOS! 

 

Védő-óvó előírások: 

 futkározás, 

 ablakpárkányra történő kihajolás, kiülés, felkapaszkodás, 

 elektromos eszközbe, konnektorba nyúlás, 

 éles, szúró tárgyak, 

 illetve minden olyan tárgy, mellyel társának vagy önmagának sérülést okozhat, 

  behozatala TILOS! 

 Tűzriadó esetén a tanuló köteles, pedagógus irányításával, fegyelmezetten az 

épületet elhagyni. 

 

A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézmény orvosa és a védőnő 

biztosítja. 

- iskolaorvos: belgyógyászati vizsgálat évente egy alkalommal; 

   szemészeti vizsgálat évente egy alkalommal 

   tanulók fizikai szűrővizsgálata évente egy alkalommal 

   továbbtanulás, pályaválasztás előtti vizsgálat (8. évfolyam); 

- iskolafogászati ellenőrzés: évente 2 alkalommal; 

- védőnő: a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálata félévente, illetve szükség 

esetén; 

- kisebb sérülések ellátása a titkárságon történik. 

 

20. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák és az 

iskolai rendezvények előkészítésében 

a.) Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. 

b.) Az iskola helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért; 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért; 

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

c.) Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

 osztályonként két hetes; 

 szertárfelelős 

 térképfelelős; 

Igény szerint egyéb felelősök is megválaszthatók. 

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

A hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem tanórákra történő megfelelő előkészítéséről (tiszta tábla, 

kréta stb. - az órát tartó nevelő utasításai szerint -); 

 a szünetben gondoskodnak a terem rendjéről; az esetleg rendetlenkedő tanulókat 

figyelmeztetik; 

 a szünetben a tantermet kiszellőztetik; 

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

fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik; 

 az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzókat; 

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

értesítik az igazgatóságot; 

 az óra végén a táblát letörlik, valamint ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, 

 az első óra előtt felmérik, hogy minden tanuló elhozta - e a tájékoztató füzetét vagy 

ellenőrző könyvét és jelentik a nevelőnek, aki a naplóba bejegyzi a hiány tényét, 

 adatvédelmi szempontok miatt az osztálynaplót a szaktanárok viszik magukkal a 

tanterembe. 

e.) Az egyes tanítási órákon - a tanulók önkéntes jelentkezése alapján - különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munkát: a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: 

leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.  

f.) Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,  
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lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell 

működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségek 

megnevezését az iskolai munkaterv tartalmazza. 

g.) Iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet: 

- lányoknak: sötét szoknya, fehér blúz, Lenkeys - nyakkendő 

- fiúknak: sötét nadrág, fehér ing, Lenkeys - nyakkendő 

h.) A testnevelés órákon kötelező öltözékről az előző tanév utolsó szülői értekezletén az 

osztályfőnökök adnak tájékoztatást. Fehér emblémás póló, lányoknak kék biciklis 

nadrág, fiúknak kék tornanadrág. 

i.) Az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, a tanulóknak az osztályfőnök útmutatásai 

alapján kell részt venniük. 

j.) Ha az osztályfőnök nem tartózkodik az iskolában, a döntéshozatal jogát az osztályfőnök 

helyettese vagy az igazgató helyettes által kijelölt pedagógus veszi át. Erről az érintett 

diákokat és szülőket időben tájékoztatni kell. 

k.) Az iskola berendezésének védelme, megbecsülése, az egyéni tulajdon tiszteletben 

tartása minden tanulóra nézve kötelező. 

l.) Az iskolai és egyéb tulajdonban levő tárgyakban, eszközökben gondatlanságból 

okozott károkozásért a tanulót (kiskorú esetén a szülőt) anyagi; szándékos károkozás 

esetén anyagi (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmi felelősség terheli. 

m.) A Tájékoztató füzet (ellenőrző) az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb 

eszköze, amely az iskola okmányának számít. A tájékoztató füzetet a tanuló köteles 

bekötni, valamint a 2. és 3. oldalát a szülő és az osztályfőnök segítségével kitölteni. A 

téves bejegyzést csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló tájékoztató füzetét 

(ellenőrzőjét) minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet 

beíratni/beírni és a szülővel aláíratni. Az egyéb bejegyzéseket a tanuló a legrövidebb 

időn belül (2 nap) köteles a szülővel aláíratni, és az osztályfőnöknek bemutatni. 

 

21. A kötelesség teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitele 

a.) A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel 

megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. 

b.) Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont), valamint nagyobb összegű pénzt a 

tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével, rendkívüli esetben hozzanak. Ilyen 
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esetben érkezéskor azokat megőrzésre az osztályfőnöknél vagy az igazgatóságon 

leadhatják. Ha ezt nem teszik, saját felelősségükre van bízva a tárgyak őrzése, az iskola 

felelősséget és kártérítést nem vállalhat. 

b.) Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles a 

nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig a tárgyat leadni. Ha a tárgy engedély vagy 

bejelentés nélküli behozatala első alkalommal fordul elő, a nevelő a megőrzésre átvett 

tárgyat a tanítási nap végén visszaadja a tanulónak, további esetekben a megőrzésre 

átvett tárgyakat az iskola csak a szülőnek adja át. 

c.) A tanítás rendjét bármilyen játékkal, tárggyal (videojáték, walkman, mobiltelefon, 

diktafon) megzavarni TILOS! Ezeket a tanítási óra alatt kikapcsolt állapotban a 

táskában kell tartani. A mobiltelefont a tanítás megkezdése előtt ki kell kapcsolni. 

Szükség esetén a nevelő kérésére, vagy felügyelete mellett kapcsolható be (pl. szülő 

értesítése). Bármi nemű felvétel (kép, hangrögzítés) a tanár engedélye nélkül szigorúan 

TILOS! (Személyiségi jog megsértésének minősül!) 

d.) A talált tárgyakat a portáról, hivatalsegédi szobából, nevelői szobából beazonosítás után 

el lehet vinni, illetve oda lehet leadni. 

e.) A tanuló kerékpárral csak a szülő engedélyével érkezhet az iskolába, azt köteles a 

kerékpár tárolóba lezárva elhelyezni. Az iskolaudvaron kerékpározni tilos. 

f.) Iskolában plakátot, hirdetményt kihelyezni kizárólag az arra kijelölt helyen, előzetes 

igazgatói engedéllyel lehet. 

 

22. A normatív kedvezményeken kívüli, további tankönyv-támogatási igények 

elbírálásának rendje 

A normatív kedvezményeken kívül, amennyiben a könyvtár megfelelő mennyiségű 

kölcsönözhető tankönyvvel rendelkezik, az arra rászoruló tanulók számára biztosítjuk a 

kölcsönzést. Az átvett könyveket a tanuló a tanév végén köteles visszaadni. A megrongálódott, 

elveszett tankönyveket a tanuló köteles pótolni, vagy meghatározott áron megtéríteni. Ennek 

részletes szabályozása a könyvtári szabályzatban található meg. 

 

Az iskola minden tanév végén tájékoztatja a szülőket az iskolától kölcsönözhető 

tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről, valamint arról, hogy az iskola milyen 

segítséget tud nyújtani a szülőknek a kiadások csökkentéséhez. 
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Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár 

állományából biztosítjuk, kölcsönzés útján. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek 

véleményének kikérésével – az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató 

tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a 

tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató beszerzi a fenntartó 

jóváhagyását a tankönyvrendeléssel kapcsolatban.  

 

23. A házirend elfogadásának és módosításának eljárásrendje 

a.) A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak 

figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 

b.) A házirend tervezetét megvitatja a diákönkormányzat bevonásával, akik 

véleményüket képviselőik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről 

tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

c.) A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket 

eljuttatják az iskola igazgatójához. 

d.) A házirend tervezetét véleményezi az iskolai szülői szervezet (közösség), majd 

véleményét eljuttatja az iskola igazgatójához. 

e.) Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők és a szülők véleményének 

figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. 

f.) A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 

g.) A házirend módosítására jogszabályváltozás esetén, vagy bármely érintett 

kezdeményezése alapján kerül sor. 

h.) Az érvényben levő házirend módosítására jogszabályi előírás esetén vagy bármely 

aláíró fél kezdeményezése alapján kerülhet sor. A házirend módosítását ezen fejezet 

1 - 6. pontjában leírt módon kell végrehajtani. 
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24. Záró rendelkezések 

A Házirendet a nevelőtestület 2013. március 27-én megtartott értekezletén megtárgyalta és 

elfogadta. 

Eger, 2013.március 27. 

 

 

Az igazgató 2013. március 27. napján a Házirendet jóváhagyta és kihirdette. 

Eger, 2013. március 27. 

 

 

P.H. 

Szeleczki János 

 igazgató 

 

 

A nevelőtestület 2014. január 20-i értekezletén jelen Házirendet felülvizsgálta és jóváhagyta. 

 

2014. január 20-án jelen Házirendet az igazgató jóváhagyta és kihirdette. 

 

P.H. 

 

Szeleczki János 

 igazgató 

 

A fenntartói ellenőrzést követően a módosítást a nevelőtestület megtárgyalta és a Házirendet  

elfogadta. 

2014. október 13. 

Szeleczki János 

 igazgató 
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Emlékeztető 

 

2014.09.21. SZMK alakuló ülés 

 

Iskolai fejlesztések alakulása 

A belvárosi rehabilitációs pályázat részeként 2009-től már folyamatos megújulásban van 

iskolánk. A szépészeti felújítás keretében a külső színezés és az ablakok festése megtörtént, 

valamint szükséges volt a középső épületrész tetőszerkezetének cseréje is. Most a bal szárny 

tetőfelújítása és a tornaterem megújulása került sorra. Az eredeti tornateremből gyakorlatilag a 

falak maradnak meg, és kialakításra kerül egy emeleti tornaterem is. Amit Igazgató Úr 

kihangsúlyozott: az utolsó labdáig minden új lesz a tornateremben, egy pályázat keretében csak 

eszközbeszerzésre 27,5 millió Ft áll rendelkezésre. Az alsó terem labdajátékokra lesz alkalmas, 

a legmodernebb technikai eszközökkel felszerelve (pl. mozgatható magasságú palánk). A felső 

terem (kicsit kisebb méretével) inkább a táncos foglalkozások megtartására lesz alkalmas, 

hiszen az egyik fala végig tükrös lesz. 

Kapunk 4 új öltözőt, új vizesblokkot, testnevelő-tanári helységet, szertárat. 

Ennek a projektnek a tervezett befejezése 2014. márc. 15 lett volna az eredeti tervek szerint. 

Mostani állás szerint a tényleges munka várhatóan befejeződik 2015. elején, majd a műszaki 

átadás után vehetik birtokba a gyerekek, melynek várható időpontja: 2015. március 15.  

A jelenleg itt dolgozó kivitelező céggel jó kapcsolat alakult ki: 

megoldották például, hogy legalább az udvar egy kis részére ki tudjanak menni a gyerekek 

levegőzni a felújítás alatt is. Ami fontos velük kapcsolatban: ígéretet kapott Igazgató Úr az 

udvarunk teljes újra betonozására (ami egyébként nem volt az eredeti terv része) ezzel 

egyidejűleg szabadtéri játékokat is fel fognak festeni a lehető legnagyobb felületen az új 

burkolatra, a Halas Szülői Alapítvány támogatásával. 

Nagy munka folyik, mely jár kellemetlenségekkel mindenki számára, pici türelmet kérünk, a 

végeredmény reményeink szerint kárpótolni fogja ezeket. 

A régi Szúnyog-köz, új nevén Végvári Vitézek terén a régészeti feltárás elhúzódik, 

valószínűleg csak jövő nyáron fejezik be a munkálatokat. Az iskola megközelíthetősége ezért 

még nehézkes marad. 
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Vizesblokkok kérdése 

Problémát jelentett a túl kevés fiú wc kérdése az iskolakezdéskor. Ennek kompenzálására az 

informatika terem előtti 2 wc-t fiú wc-nek jelölte ki az iskolavezetés és a 2. emeleti fiú wc 

továbbra is üzemel. Így jelen pillanatban 3 fiú és 3 lány wc működik. Ez az állapot még kb. 3-4 

hónapig tart, a felújítás után ez is javulni fog. 

 

- Felújításra került az ebédlő előtti kézmosó rész is. Új polcrendszert kaptak a gyerekek, már 

nem kell a földre pakolni a táskákat. 

 

- Az étkezés ellenőrzése folyamatos. 

 

- A mindennapos testnevelés keretében igyekeznek a gyerekeket a pedagógusok mozgatni: 

szabadtéri programokat találnak ki, a művelődési központban kaptunk lehetőséget, a fedett 

uszodát is használjuk. Ennek az átmeneti helyzetnek a tornaterem átadásával lesz vége. A 

pedagógusok a kiírt testnevelés-terveket igyekeznek a gyerekekkel mihamarabb bepótolni. 

 

Kamerarendszer az iskolában 

A törvény adta kereteken belül a közösségi terek lesznek jó minőségű, zoomolásra képes 

kamerarendszerrel felszerelve. Figyelni fogják a folyosókat, az új suliboxokat, a 

számítógépeket, a bejárati részt. A rendszer célja: a szubjektív biztonságérzet növelése, az 

esetleges rongálások tettenérése. 

Ezzel kapcsolatban Igazgató Úr elmondta a tavalyi tanévben 2 alkalommal kellett bevonni 

iskolai ügyekbe a rendőrséget, de sajnos egyik alkalommal sem derítették fel az ügyet. Ami 

mostani aktualitását adja a kiépítés szükségességének: rongálás történt a számítógépekben is, a 

kár jelentős. 

A rendszer 2 hétre visszamenőleg lesz képes tárolni az adatokat, utána törlődik. Figyelmeztető 

táblák lesznek kihelyezve, hogy bárki bejön az iskolába, tájékoztatva legyen a kamerarendszer 

működéséről. A már bevezetett hasonló rendszereknél az a tapasztalat, hogy már ennek 

elrettentő ereje van. 

A Halas Szülői Alapítvány azt a felajánlást tette, hogy az október 4-i családi sportnap teljes 

bevételét a kamerarendszerhez szükséges önerő biztosításához ajánlja fel, hogy az osztályoktól 

a lehető legkevesebb, vagy akár semmilyen összegű támogatást ne kelljen kérni. 
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Sötétítő függönyök minden osztályteremben 

Ebben az ügyben köszöni az iskolavezetés az eddig kapott segítséget! Majdnem minden 

teremben megoldódni látszik ez a kérdés. 

 

Sulibox 

Az első 24 db bérelhető sulibox október elején áll szolgálatba iskolánkban. Az előzetes 

felmérések szerint kb. a tanulók fele jelezte igényét suliboxra. A projektet a Szülői Alapítvány 

készítette elő és üzemelteti a következők szerint: 

A havi bérleti díj 500 Ft lesz, bérleti szerződés aláírásával kapnak kulcsot a gyerekek. Az első 

"adag" box elsősorban vándorlós osztályba járó (felsős) gyerekeknek lesz kiosztva, első körben 

azoknak akik vállalják az éves bérleti díj egyösszegű kifizetését. A következő darabok annak 

fényében lesznek megrendelve, hogy milyen konkrét igény jelentkezik az első 24 darabra. A 

továbbiakban a mennyiséget folyamatosan bővítik, amíg minden igényt ki nem elégítenek.  

 

Második idegen nyelv tanításának lehetősége 

Előzetes igényfelmérés alapján németre 69 érdeklődő gyerek jelentkezett, oroszra 17-en. 

Jelenleg a csoportbontást végzik a pedagógusok. Várhatóan Dóra Zsuzsa (német) és Miskolczi 

Ági (orosz) testnevelő kollégák fogják oktatni a nyelveket, mindketten oktatták már korábban 

is. 

Várhatóan az október 6-i héten indulnak a képzések. A tankönyv valószínűleg fizetős lesz, 

viszont a képzést igyekszik megoldani a vezetés, hogy ingyenes legyen. Erről ebben e 

pillanatban többet nem tudott mondani, kommunikálni fognak amint lesz új információ.  

 

Igazgató úr által ismertetett 2014-2015-ös tanévre szóló munkatervet a jelenlévők egyhangúlag 

elfogadták.  

 

- Az iskola munkaterve nyilvános, akit érdekel, betekinthet.  

 

A Házirend módosításával a jelenlévők egyetértettek. 
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Megválasztottuk a Szülői Munkaközösség elnökségét illetve elnökét. 

 

Tagok:  

Mészárosné Szabó Mónika 8. a 

Tóthpál Andrea  2. c 

Bartus Csabáné Mónika 2. c 

Vágó Adrienn   1. a 

Szovátiné Molnár Éva 1. a 

Ficzeréné Grósz Melinda 2. b és 1. b 

 

Elnök: Bisztri Andrea  2. c 

 

 

Bisztri Andrea 

SZMK elnök 

 


