
  
 

 

 

ŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadás időpontja: 2017. november 30. 

Hatályos: 2018. január elsejétől 



Ősi Általános Iskola                                                                                           HÁZIREND 

 

 2 

 

 

 

AZ ŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJÉNEK 

ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 

 

Az Ősi Általános Iskola házirendjét az iskolai Diákönkormányzat 2017. november 30. napján 

tartott ülésén véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértett és elfogadásra javasolta. 

 

Kelt: Ősi, 2017. november 30. 
 …………………………………… 

 iskolai Diákönkormányzat elnöke 
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1. A HÁZIREND HATÁLYA 

 

Személyi hatály: 

A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre. A 

házirend előírásait be kell tartania az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola 

pedagógusainak, egyéb alkalmazottainak valamint az intézménnyel jogviszonyban nem álló, 

de az intézmény területén munkát végzőkre. 

 

Területi hatály: 

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

kívül szervezett programokra, rendezvényekre vonatkoznak, melyeket elsődlegesen a 

pedagógiai program alapján az iskola szervez, és/vagy amelyeken az iskola ellátja a tanulók 

felügyeletét. 

 

Időbeli hatály: 2018. január 1-től az újabb átdolgozásig 

 

2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 

 

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

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. Az iskolába látogató személyeket a rájuk 

vonatkozó, releváns információkkal szükséges megismertetni, szükség esetén őket az 

intézményben kísérni kell. 

Az intézmény valamely helyiségének bérbeadása esetén a szerződésben a házirend 

megismerésének tényét is szerepeltetni szükséges. 

 

A házirend egy-egy példánya megtalálható az iskola irattárában és megtekinthető: 

- az iskola könyvtárában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az intézményvezetőnél; 

- az osztályfőnököknél; 

- az iskola honlapján. 

 

A házirend egy példányát – a jogszabály előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a tanulónak, szülőnek át kell adni, melynek tényét dokumentálni szükséges. 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirendet a jóváhagyást követő 15 napon belül 

kihirdeti és ismerteti valamennyi osztályfőnök, melynek ténye az osztálynaplóban kerül 

rögzítésre. 

A hiányzó tanulókkal, az iskolába visszatérésük után, az osztályfőnök köteles megismertetni a 

dokumentumot, melynek tényét az osztálynaplóban rögzíteni szükséges. 

 

Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek 

tájékoztatnia kell: 

- a tanulókat osztályfőnöki órán a hatályba lépést megelőző héten; 

- a szülőket a jóváhagyást követő első szülői értekezleten. 

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

elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük, és annak tömörített példányát alá kell 

írattatniuk: 

- a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

- a szülőkkel az első szülői értekezleten.  
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A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a dokumentum mely nyilvános fórumokon 

érhető el. 

 

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől, a helyettesétől, 

valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett 

időpontban. 

A házirend személyi hatálya tekintetében a dokumentum módosításának megismertetése a 

többi érintettel az intézményvezető felelőssége, feladata, aki ezt szóbeli vagy írásbeli 

utasítással átruházhatja az intézmény bármely alkalmazottjára. 

 

3. A TANULÓK MINDENNAPI ÉLETÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYOK, A 

TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE 

 

3.1. A foglalkozásokon való részvétel feltételei 

 

- Tiszta, ápolt, kulturált külső, a helyhez és alkalomhoz illő ruházat. 

- A tanulók kabátjukat a kijelölt folyosói szekrényben helyezik el.  

- Iskolánkban a váltócipő használata ajánlott, az időjárás alakulásának függvényében 

időszakosan kötelezővé is tehető. 

- A tanuló viselkedésével és öltözködésével is adja meg a tiszteletet tanítóinak, 

tanárainak és társainak. 

- Az ünnepségeken a tanulók ünnepi ruházatban (fehér felső, sötét alsó rész) jelenjenek 

meg. 

- Az iskolai rendezvényeken lányok számára a kihívó szoknya viselete nem 

megengedett. 

- Tekintettel az iskola hagyományaira és a balesetveszély lehetőségére, testékszer 

használata az iskolában nem megengedett. Tilos a kirívó öltözködés, tetováltatás, 

körömlakk használata és a feltűnő hajviselet (pl. hajfestés). 

- Tilos a tanítási órákon étkezni, és innivalót fogyasztani. Tilos az iskolába 

szemeteléssel járó hántolatlan magvakat hozni. Tilos továbbá a tanítási órákon 

rágógumizni. 

 

3.2. A testnevelési órákra, a sportfoglalkozásokra (edzésekre) vonatkozó külön 

szabályok 

 

- A tanulók a tornacsarnok épületében és a tornateremben csak pedagógus 

felügyeletével tartózkodhatnak.  

- A tornacsarnokban a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat 

helyett – sportfelszerelést (pl.: lábra illő, befűzött, intenzív mozgásra alkalmas 

tornacipő, edzőcipő, fehér póló, tornanadrág, melegítő) kell viselniük. A 

tornateremben fehér talpú tornacipő viselése kötelező. A sportfoglalkozásokon a 

tanulók nem viselhetnek testékszert, karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, 

egyéb balesetveszélyes öltözéket. 

 

 

 

 

3.3. A szaktantermek használatának rendje 
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A szaktantermekbe (informatika, technika terembe, könyvtár, tornaterem) belépni csak 

pedagógus felügyeletével, utasítására lehet. Tilos oda kabátot, táskát, ételt, italt bevinni és az 

élelmiszert fogyasztani. A berendezési tárgyak, eszközök csak és kizárólag a pedagógus 

utasításai szerint működtethetők, vehetők igénybe. 

 

Ha a tanuló a szaktanterembe lépve rendellenességet észlel, azonnal jelentenie kell azt 

tanárának. 

 

Kés, olló és egyéb szerszámok használata csak pedagógus felügyeletével engedélyezett. 

Ezeket az eszközöket - a pedagógus kérésének megfelelően – az adott tanévre vonatkozólag 

az iskolában kell tárolni a szállítás okozta esetleges balesetek elkerülése miatt. 

 

A kémia és a fizika órákon a vegyszerek, égők, üvegedények használata során a tanulóknak 

fokozott óvatossággal kell eljárnia. 

 

 

3.4. Az iskola és a tanulók biztonságát szolgáló szabályok 

 

Az intézmény területén tilos tüzet okozó tevékenységet folytatni. 

Az iskola zavartalan működése érdekében köteles a tanuló: 

- óvni saját és társai testi épségét, egészségét; 

- elsajátítani és alkalmazni az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; 

- betartani, és társaival is betartatni a házirendben szereplő, az osztályfőnök, illetve a 

nevelők által ismertetett, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 

- azonnal jelenteni az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

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

fenyegetést) vagy balesetet észlel; 

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

teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült; 

- megismerni az épület kiürítési tervét, és részt venni annak évenkénti gyakorlatában; 

(tűz- és bombariadó); 

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

esetén pontosan betartani az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület 

kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

 

Az iskola épületében a futkározás, sporteszközök használata (görkorcsolya, kerékpár, egyéb 

extrém, különleges sporteszköz) balesetvédelmi okokból nem megengedett. 

 

3.5. A tanuló kártérítési felelőssége 

 

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője/gondviselője a 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. 

A kártérítés mértékéről a fenntartóval (Veszprémi Tankerületi Központ) történő egyeztetés 

alapján az intézményvezető dönt a körülmények figyelembevételével. Az intézményvezető 

azonnali intézkedésként a körülmények, és az esemény leírása alapján írásban kér véleményt a 

fenntartótól a kártérítés mértékének meghatározásához. 

A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell. Az intézményvezető 

köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és 

lehetőség szerint a károkozó és a felügyeletét ellátó személyét megállapítani. 
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Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat eredményéről 

a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A tájékoztatással 

egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az okozott kár megtérítésére. 

 

 

3.6. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 

 

Az iskola egészségügyi ellátását az iskolaorvos, az iskolavédőnő (a munkahelyi beosztás 

szerint) alkalommal végzi, az ágazati jogszabályban meghatározottak szerint, kijelölt napokon 

és időben, mely az iskola falitábláján és honlapján minden évben feltüntetésre kerül. 

 

Az iskolaorvos és a védőnő az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat és a védőoltásokat a 

hatályos rendeletek szerint végzi.  

A járványügyi előírások betartása és a szükséges intézkedések elrendelése az iskolaorvos, a 

tanulók személyi higiéniájának ellenőrzése pedig a védőnő feladata, melyet kötelezően 

negyedévente, szükség szerint gyakrabban végez. 

 

Az iskolaorvos és a védőnő közösen végzi a krónikus betegek és fogyatékkal élők gondozását, 

és a kapcsolódó mentálhigiénés feladatokat. 

 

Az iskolaorvos és a védőnő évente közösen végzik a gyógytestneveléshez szükséges 

szűrővizsgálatokat. Részt vesznek az iskolai egészséges életmódra nevelésben a szakmai, 

módszertani előírások szerint: egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek megelőzése, 

szexuális felvilágosítás, személyi higiéné témákban. Tanácsot adnak a pályaválasztáshoz az 

egészségügyi szempontok szerint. 

 

Szűrővizsgálatok és védőoltások beadásának idejére az iskola felügyeletet biztosít. 

 

A fogászati ellátást vállalkozó fogorvosok végzik iskolafogászat keretében, külön 

megállapodás szerint. 

 

A gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető 

veszélyeztető tényező megléte esetén a veszélyeztetést tapasztaló dolgozónak jelzési 

kötelezettsége van a tanuló osztályfőnöke és a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor felé, 

akik együttesen kezdeményezik az illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal való 

kapcsolatfelvételt. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor és a tanuló osztályfőnöke 

- eljár a gyermekek érdekében, képviseli a tanulókat testi, lelki, szociális problémáik 

megoldásában, 

- szükség esetén a megfelelő intézkedés megtételét kezdeményezi. 

 

Az iskola egész területén dohányozni tilos. Az iskola épületein és udvarán kívül a 

dohányzóhelyek kijelölése a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően történik. 
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4. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI, JOGAI  

 

A tanulók kötelességeit és jogait a Nkt.26. pontjának 45. és 46.§ határozza meg. 

 

4.1. A tanulók kötelességei 

 

Az intézmény – valamennyi tanulói jogviszonnyal rendelkező – neveltje számára betartandók 

az alábbi kötelezettségek a jogviszony fennállásának időtartama alatt: 

 

- A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 

kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse. 

A nyomtatott taneszközökön kívül néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség 

van: rajz, technika, testnevelés. Az előírt taneszközökről a szülőket minden tanév előtt 

tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetéig a szülők kötelessége. 

- A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat 

megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, 

aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ 

(jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), a vizsgáját, dolgozatát a 

szaktanár elégtelenre értékeli. 

- A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait a házirendben 

szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a 

tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és 

hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. 

- A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a 

létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be. 

- A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét a 

tanuló teljesíti, ha lopás, vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik 

dolgozójának. 

- A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola 

alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

- A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak utasításait teljesítse. 

- A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységét, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi –

ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel. 

- A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-

elhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyek az iskola szervezetei és működési 

szabályzatának mellékletét képezik. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló 

tudomására hozza e szabályzat tartalmát, és ezt az osztálynaplóban dokumentálja. 

- A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező 

egészségügyi és szűrővizsgálatokon. 

- A tanuló kötelessége, hogy óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Amennyiben 

kárt okoz, azt meg kell térítenie. A kártérítés részletes szabályairól a hatályos 

jogszabályok rendelkeznek. 

- Az általa (közösség által) elvállalt feladatokat – a meghatározott határidőn belüli – 

végrehajtsa; 

- Tájékoztató füzetét minden tanításai napon magánál tartsa és átadja azt kérésre 

pedagógusainak; 
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- A tájékoztató füzetébe a pedagógus által meghatározott érdemjegyet pontosan 

bejegyezze, szignálásra átadja azt, valamint a tanár rendelkezésének megfelelően a 

szöveges üzeneteket bejegyezze, szignálásra átadja, a kapott érdemjegyet/bejegyzést a 

szülővel 3 munkanapon belül aláírassa. A tanuló kötelessége, hogy minden szülő felé 

intézett írásbeli tájékoztatást a keltezés napján megmutasson, és azt aláírassa. 

 

4.2. A tanulók felelőssége 

 
      - A tanulók és tanáraik az iskola közösségének tagjai, tisztelettel és udvariassággal 

tartoznak egymásnak. Alapvető kötelességük egymás jogainak, méltóságának tiszteletben 

tartása. Ennek megsértése súlyos fegyelmi vétség. Egymás iránti tiszteletüket 

köszönésükkel is kifejezik.  

 

      -  Társaikkal való érintkezésben, viselkedésben kerülje a durvaságot (nyelvi és testi) és 

utasítsa el az agresszió, önbíráskodás bármely megnyilvánulását. 

 

      -  Az iskola épületében tartózkodó, vagy az iskola által szervezett rendezvényeken résztvevő 

tanulók nem dohányozhatnak, alkohol, vagy kábítószer hatása alatt nem állhatnak, 

egymás, vagy önmaguk testi, lelki épségét veszélyeztető tárgyakat (pl.bicska,spray,….) 

eszközöket, anyagokat, sajtótermékeket maguknál nem tarthatnak. Kábítószer terjesztése 

az iskolából való azonnali kizárással és rendőrségi feljelentéssel jár. Az iskola területén 

dohányozni mindenki számára tilos.  

 

- Az iskola területén tilos az energiaital, a kóla, a szotyola, tökmag fogyasztása. A 

tanórákon nem megengedett a rágógumizás. 

 

Az intézményvezető utasítására e szabályok betartását ellenőrizni lehet. Az ellenőrzés 

megállapításait a „2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról” szerint lehet csak felvenni, tárolni és felhasználni, vagyis az adat nem 

vonatkozhat a tanuló egészségi állapotára, vagy káros szenvedélyére. A személyes adat csupán a 

tanuló fegyelmi ügyére vonatkozhat, és csak annyit tartalmazhat, hogy a házirend mely pontja 

alapján követett el fegyelemsértést.  

 

 

4.3 A tanulók jogai 

 

Az intézmény – valamennyi tanulói jogviszonnyal rendelkező – neveltjét megilletik az alábbi 

jogok a jogviszony fennállásának időtartama alatt: 

 

- A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, 

vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, 

kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek, vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a 

tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat 

osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az intézményvezetőhöz, illetve írásban 

panaszt tehet az intézményvezetőnél, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti 

az őt ért sérelem orvoslását. 

- A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő 

szervezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 

- A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete 

miatt. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat 

osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az intézményvezetőhöz, illetve írásban 
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panaszt tehetés a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem 

orvoslását az iskola fenntartójánál. 

- Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, az iskolától 

kérheti a kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló elháríthatatlan 

magatartása okozta, vagy ha a kárt az iskola működési körén kívül eső elháríthatatlan 

ok idézte elő, valamint ha olyan dologban következett be kár, amelynek behozatalát 

jelen házirend megtiltotta ugyan, de a tanuló mégis behozta azt. A kárigényeket 

írásban kell benyújtani az iskola titkárságán, amiben meg kell jelölni a káresemény 

pontos idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét forintban megjelölve, 

indoklással ellátva. 

- A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más (ok) 

viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 

- A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkájához a tanítási órán kívül is segítséget 

kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás stb.) Ilyen irányú igényét az 

osztályfőnökének kell jeleznie, aki 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót a 

lehetőségekről. 

- A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi 

versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezze az 

osztályfőnökénél, vagy a diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a 

kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, 

pályázatok időpontját a tanév iskolai helyi programterve tartalmazza. 

- A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató órán, illetve a szakköri, sport- és 

diákköri csoportok munkájában (együttesen: tanórán kívüli foglalkozások). A tanórán 

kívüli foglalkozásokra a tanév első két hetében lehet jelentkezni a meghirdetett 

feltételek szerint. A tanórán kívüli foglalkozások meghirdetése az intézményvezető-

helyettes feladata, a jelentkezéseket az osztályfőnököknek kell leadni. 

- A tanulónak joga, hogy levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az 

iskolába érkező postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át, azt az iskola nem 

bontja fel és nem iktatja. A küldemény érkezéséről az osztályfőnöke tájékoztatja őt. 

- A tanulónak joga, hogy kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt 

törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi 

törzsanyag és osztályzási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú kérvényét 

írásban az intézményvezetőhöz kell benyújtania. 

- A tanulónak joga, hogy igénybe vegye az iskola könyvtárát, más kulturális 

szolgáltatásait, számítógépes termét, az iskola sportfelszereléseit és létesítményeit 

térítésmentesen használja. Az egyes létesítmények nyitvatartási ideje és használatuk, 

igénybevételük szabályai a létesítmények ajtajára, illetve falára van kifüggesztve.  

- A tanulónak joga, hogy szociális kedvezményekben és társadalmi juttatásokban 

részesüljön. 

- A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi 

tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön.  

- A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön. 

- A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban 

részesüljön. Ennek megfelelően jelentkezhet az iskolaorvosi vizsgálatra, illetve 

tanácsadásra, valamint rendszeres időközönként az iskola által szervezett kötelező 

szűrővizsgálaton vehet részt. A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról az 

osztályfőnök előre tájékoztatja a tanulót. A szűrővizsgálatokon való részvétel 

kötelező. 

- A tanulónak joga, hogy hozzájusson a tanulmányai folytatásához és jogai 

gyakorlásához szükséges információkhoz, valamint tájékoztatást kapjon a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról. E joga érvényesülése érdekében a tanuló a 
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továbbtanulási ügyekkel megbízott pedagógushoz fordulhat kérdésével, valamint 

használhatja a könyvtárban megtalálható dokumentumokat.  

- A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselője útján – a jogszabályban 

meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a 

nevelési-oktatási intézmény irányításában. E joga érvényesülése érdekében az 

iskolában diákönkormányzat működik. A tanuló e szervekbe választó és választható, 

melynek részletes szabályait a diákönkormányzat SZMSZ-e tartalmazza. 

- A tanulónak joga, hogy az iskola vezetőségéhez, a diákönkormányzathoz forduljon 

kérésével, javaslatával, véleményével. Javaslataira 30 napon belül érdemi választ kell 

kapnia az illetékes személytől, szervtől. 

- A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt 

mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. E jogának maradéktalan 

érvényesülése érdekében a diákönkormányzat felé jelezheti ezzel kapcsolatos kéréseit. 

- A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, 

tárolja. A tanuló az intézményvezetőtől írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy az 

iskola – mint adatkezelő szerv – milyen, a személyes adatok biztonságáról szóló 

törvényben meghatározott nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a 

tanulóról. Ezzel összefüggésben a tanuló osztályfőnökén keresztül betekinthet az 

osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. 

- A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb 

megismerje, és azt a szaktanár 5 munkanappal hamarabb a naplóba ceruzával beírja, 

hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben 

kettőnél több) témazáró dolgozat íratására. Ha a témazáró dolgozat megíratására szánt 

idő több mint 60 perc, akkor aznap másik témazáró dolgozat nem íratható, és a hosszú 

témazáró dolgozat tényét a naplóban is jelölni kell, hogy arról a többi szaktanár is 

tudomást szerezzen. 

- A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá 

munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül 

megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár a 10 

munkanapon sem mutatja be a tanulónak, csak később, a diák szabadon eldöntheti, 

hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet, vagy sem. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a 

dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy tartalmi részt nem vett 

figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha 

erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az intézményvezetőhöz fordulhat kérésével, 

aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából 

továbbítja.  

- A tanulónk joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak 

szerint- panaszt nyújtson be az intézményvezetőhöz, valamint törvényességi kérelmet 

nyújtson be a fenntartó szervhez, illetve eljárást indítson, és igénybe vegye a 

nyilvánosságot. A tanulót az ilyen eljárás megindítása miatt retorzió nem érheti, őt a 

közérdekű bejelentőnek kijáró védelem illeti meg.  

- A tanulónak joga, hogy részben vagy egészben kérje felmentését a tanórák látogatása, 

illetve az értékelés alól a megfelelő szakértői vélemény bemutatásával. Az erre 

vonatkozó írásos kérvényét indoklással együtt az osztályfőnökéhez kell benyújtania, 

melynek eredményéről az osztályfőnöke 10 munkanapon belül tájékoztatja a tanulót. 

 

 

A tanulói jogok gyakorlása 

 

Az első évfolyamra beiratkozott gyermek tanulói jogviszonyának gyakorlását az első tanítási 

napon kezdi meg. 
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A tanulói jogok gyakorlása, a kiskorú tanuló estén törvényes képviselőjének, illetve az 

iskolában dolgozó személyeknek, valamint a diákönkormányzat részvételével valósítható 

meg. 

 

5. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 

 

5.1. Az osztályközösség 

 

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

Az osztályközösség élén – mint pedagógusvezető – az osztályfőnök áll. 

 

Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának 

szervezésére egy-két fő képviselőt (küldött) választ az iskolai diákönkormányzat 

vezetőségébe. 

 

5.2. Az iskolai diákönkormányzat 

 

A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, az egyéb foglalkozások, 

szabadidős tevékenységek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzat vezetősége irányítja. 

 

A diákönkormányzat tevékenységét az intézményvezető által megbízott nevelő segíti.  

 

A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési jog gyakorlása előtt 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek, mint a DÖK-öt támogató nagykorú személynek a 

tanulók életkorának megfelelően szükséges elmagyaráznia az adott szituáció lényegét, a 

döntési helyzeteket. 

 

5.3 Az iskolai diákközgyűlés 

 

Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

 

A diákközgyűlés összehívásáért az intézményvezető a felelős. 

 

Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

diákvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az 

intézményvezető tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói 

jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak 

végrehajtásának tapasztalatairól.  

  

 

 

5.4. Diákkörök 

 

Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. Ezek 

lehetnek: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport, sportkör stb. 
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A diákok a tanévet megelőző május 15-ig az intézményvezetőnél kezdeményezhetik 

diákkör(ök) létrehozását; a diákkör(ök) létrehozásáról és működtetéséről a nevelőtestület 

dönt, a diákkörök az iskola tanulói számára nyitottak, a diákkör(ök)be június első hetében 

jelentkezhetnek, ha a diákköri tevékenységhez kapcsolódó tantárgy(ak)ból a félévi 

osztályzatuk legalább közepes volt. 

 

Diákkört csak pedagógus vezetheti, létrehozását minimum 10 tanuló kezdeményezheti. 

 

5.5. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége iskolánkban 

 

A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

 

A szülői szervezetnek (közösségnek) a jogszabályban biztosított jogainak gyakorlásával 

kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy 

évfolyamra járó tanulókat érinti. 

 

 

6. A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, 

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI 

 

A tanulók és a szülők tájékozódhatnak az iskola egészének életéről, az aktuális tudnivalókról. 

 

A tanulók és a szülők saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban 

biztosított – jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, választott képviselőik útján 

az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola 

nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a Szülői Munkaközösséghez fordulhatnak. 

 

A DÖK segítő tanár tájékoztatja a tanulókat 

- az iskolai diákönkormányzat ülésen, 

- a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

- az intézményben elhelyezett hirdetőtáblán keresztül. 

 

Az osztályfőnökök felső tagozatban az osztályfőnöki órákon, az alsó tagozaton folyamatosan 

tájékoztatják a tanulókat. Az iskola nyitott, befogadó szellemiségű, így a tanulók mind az 

órákon, akár egyénileg, személyesen megkeresve a pedagógust, fordulhatnak hozzá 

kérdésükkel, problémáikkal, élethelyzetükkel. 

 

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

képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a 

Szülői Munkaközösséggel. 

 

Az intézményvezető a szülőket az iskola egészének életéről, az aktuális feladatokról a szülői 

szervezet ülésén minden félév elején, a hirdetőtáblán és iskolánk honlapján keresztül 

folyamatosan tájékoztatja. 

 

Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein, valamint a tájékoztató füzetbe vagy 

üzenő füzetbe bejegyzett értesítés alapján tájékoztatják a szülőket. 

 

A nevelők a szülőket a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 

- a családlátogatásokon, 
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- a szülői értekezleteken, 

- az intézményvezető fogadóóráin, 

- a nevelők fogadó óráin, 

- a nyílt tanítási napokon, 

- a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, 

- írásban a tájékoztató füzetben. 

 

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskola 

munkaterve tartalmazza, mely az első szülői értekezleten kerül kihirdetésre. 

A szülői értekezletek valamint a fogadóórák időpontját a tanév rendje tartalmazza, változás 

esetén a pontos időpontot az osztályfőnök egy héttel korábban beíratja a tanulók tájékoztató 

füzetébe. 

 

 

7. AZ ISKOLA MINDENNAPI ÉLETÉNEK SZABÁLYAI 

 

 

7.1. Az iskola működési rendje 

 

Az iskola épülete szorgalmi időben tanítási napokon 730 órától délután 1700 óráig van nyitva a 

diákok számára. 

 

Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 730 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

 

Az iskolába a tanulóknak reggel 730 óra és 745 óra között kell megérkezniük. 

 

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

1. óra:  800 –   845 

2. óra:  900 –   945 

3. óra:  955 –  1040 

4. óra: 1100 – 1145 

5. óra: 1155 – 1240 

6. óra: 1250 – 1335 

 

 

Az ügyeletes nevelő 730-kor beengedi a tanulókat és ekkortól kezdve a tanórák kezdetéig a 

beosztás szerinti folyosón látja el ügyeleti tevékenységét, melybe beletartozik a szinten lévő 

tantermek és mellékhelyiségek ellenőrzése is. Ügyeleti ideje az 5. tanóra utáni szünettel ér 

véget. Az osztálynak utolsó tanórát tartó tanár ellenőrzi a terem rendjét és a tanulók távozását. 

 

A mindenkori 8. osztályból heti váltással az osztályfőnök 2-2 ügyeletes tanulót választ. Az 

ügyeletesek reggel 745-800 között a kijelölt helyen látják el ügyeleti munkájukat. Felírják az 

elkéső tanulók nevét, osztályát. Az ügyeletesi füzetet az iskolatitkártól viszik el és az ügyelet 

után oda viszik vissza.  

A tanulóknak a 745-ös jelző csengetéskor és a további órákra való becsengetéskor be kell 

menni tantermükbe.  

 

A tízórai szünet az alsós tanulók számára az első szünet, a felsős tanulók számára a második 

szünet. Ekkor a tanulók a tantermük padjánál, a napközisek pedig a tízórais ügyeletes tanár 

felügyeletével az ebédlőben étkezhetnek. Az 1-6.osztályos tanulók ezekben a szünetekben 
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kapják meg az „iskolagyümölcsöt”. A folyosó ügyeletes tanító és tanár a tízóraiztatás alatt is a 

folyosón ügyel. 

 

 

A harmadik szünetben a tanulóknak az udvaron kell tartózkodniuk. Az udvaron a tanulóknak 

csak a hátsó (ügyeletes nevelők által belátható) füves területen szabad tartózkodni. A 

játszótéri játékokat csak az alsó tagozatos tanulók használhatják. A szabadtéri sporteszközöket 

a tanulók a balesetvédelmi szabályok betartása mellett csak pedagógus felügyeletével 

használhatják.  Az ügyeletesek felszólítására a tanulóknak fegyelmezetten az épületbe kell 

vonulniuk.  

Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása szerint a tanulók a tantermekben, illetve a 

folyosón maradhatnak. 

 

A hetesi teendők vállalása minden tanuló kötelessége. A hetest az osztályfőnökök a névsor 

alapján jelölik ki. Ha a hetes hiányzik, feladatkörét a névsorban utána következő tanuló külön 

felszólítás nélkül köteles átvenni. Feladatainak elmulasztásáért felelősségre vonható. 

A hetesek kötelességei: 

- egy héten keresztül 745-től az óraközi szünetekben felügyel a házirend 

osztályteremben való betartására, 

- azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő 

rendbontást, károkozást, 

- jelenti az intézményvezető-helyettesnek, ha a tanteremben 10 perccel a becsengetés 

után nincs pedagógus, 

- minden szünetben letörli a táblát, krétáról gondoskodik, vigyáz az osztályterem 

rendjére, tisztaságára, 

- osztálya részére- az adott tanévben kijelölt szünetekben- az iskolatejet a tanterembe 

viszi, és az el nem fogyasztott tejeket visszaviszi. 

- minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak, 

- a tanítás után utolsónak hagyja el a tantermet, miután ellenőrizte a terem rendben létét, 

a tantermet bezárja, 

- csoportbontás esetén a hetes feladatait a csoportmegbízott látja el. 

 

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

osztályfőnöke (távolléte esetén az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes) vagy 

a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével (kilépővel) hagyhatja el. 

Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az intézményvezető 

vagy intézményvezető-helyettes adhat engedélyt a szülő értesítése után. 

 

A tanulók az utolsó óra után padjaikat kitakarítják és táskájukkal együtt a tanteremből és 

iskolából is távoznak. Ezt az utolsó órát tartó pedagógus ellenőrzi. Távozás után az épületbe 

visszajönni már csak a délutáni foglalkozást tartó pedagógus kíséretében szabad. A napközis 

és tanulószobás tanulók a kijelölt tanterembe viszik táskájukat és a csoportot vezető 

pedagógus útmutatásait követik. Az iskolában étkező tanulók az előtérben várakoznak az 

ebédeltetést végző pedagógusra (az ebéd idejére táskájukat, kabátjukat az erre kijelölt 

tárolóban helyezik el). 

 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán, 

az iskolai honlapon keresztül. 
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A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit minden esetben csak nevelő felügyeletével (a 

munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával) használhatják.   

 

A tanulókat hozzátartozóik csak az épület bejáratáig kísérhetik. Az iskola épületében az 

iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, 

illetve azok, akik erre az intézményvezetőtől engedélyt kaptak. Tanítási órák-, illetve a 

délutáni foglalkozások után a szülők gyermekükre az iskola bejárata előtt várakozhatnak. 

 

Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken fő szabályként az 

ősi iskolás diákok vehetnek részt. 

Az iskolai diákönkormányzat szabadidős rendezvényeire a tanulók vendéget a 

diákönkormányzatot segítő pedagógus előzetes engedélyével hozhatnak. A vendégek nevét 

rendezvény előtt három nappal, engedélyezés céljából le kell adni a diákönkormányzatot 

segítő pedagógusnak. Legkésőbb a rendezvény előtt egy nappal a kérelmező megkapja az 

írásbeli választ. 

 

Az első osztályos tanulók beszoktatása  

 

      1. és 2. héten: A szülő gyermekét 730 – 745 – ig az osztályterembe kísérheti, ahol az 

osztályfőnök fogadja. 745 után az osztályteremben szülő nem tartózkodhat.  

      3. héten: A szülő gyermekét 730 – 745 – ig a folyosóra bekísérheti, ahol az osztályfőnök 

fogadja és szülői kíséret nélkül vonul az osztálytermébe.  

     4. héten: A szülő gyermekét az iskola bejáratáig kísérheti. 

 

7.2. A tájékoztató füzet használata 

 

Az iskola és a család közötti kapcsolattartás, értesítés egyik eszköze a tájékoztató füzet. 

A pedagógus köteles a tanuló érdemjegyét az értékelés időpontjában beírni vagy a tanulóval 

beíratni és a bejegyzést aláírásával ellátni. 

 

A tanuló kötelességei a tájékoztató füzettel kapcsolatban a 4.2. fejezetben olvashatók. 

 

7.3. A tanulmányi kötelezettségek teljesítése 

 

Mulasztás miatt a tanév végén nem osztályozható az a tanuló, akinek egy tanévben az igazolt 

és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a rendeletben meghatározott mértéket: 

Nem osztályozható, nem értékelhető a tanuló tanítási év közben, ha egy tanítási évben az 

igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen: 

 

- a 250 órát meghaladja, 

- ha egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékáról hiányzott, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi az osztályozóvizsga letételét. 

 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési 

kötelezettségeinek. 

 

Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait 

évfolyamismétléssel folytathatja. 
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A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a rendeletben foglaltak szerint 

nevelőtestület határozata alapján a tanuló osztályozó vizsgát tehet. 

 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje 

 

Osztályozó vizsga a nevelőtestület határozata alapján tehető, melyet a nevelőtestület az adott 

tanévet értékelő félévi, tanév végi osztályozó konferencián hoz meg. 

Az osztályozó vizsga teljesítésének ideje: az adott tanévet értékelő félévi, tanév végi 

osztályozó konferencia napja és az adott tanév félévi illetve tanév végi bizonyítványosztás 

napja közötti időszak, ez alól kivételt képez, ha a nevelőtestület másképp rendelkezik 

 

A jelentkezés  

- határideje: a szülő/gondviselő előzetes írásbeli értesítésétől számított 3. nap. 

- módja: tantárgyanként írásban az iskolatitkárnál.  

 

Az osztályozó vizsga követelményei. 

 

Valamennyi tantárgy és évfolyam esetén a Helyi Tantervben meghatározott követelmény szint 

és százalékos eredmények teljesítése. az alábbi százalékos megoszlás szerint. 

 

Alsó tagozaton  

 91%  -  100% jeles 

 80% - 90% jó 

 66% - 79% közepes 

 51% - 65% elégséges 

 0% - 50% elégtelen 

 

Felső tagozaton 

 

 91%  -  100% jeles 

 75% - 90% jó 

 51% - 74% közepes 

 34% - 50% elégséges 

 0% - 33% elégtelen 

 

Ha a nevelőtestület döntése értelmében a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, 

tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 

 

 

7.4. A tanulók mulasztásának igazolása 

 

A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint egyéb foglalkozásokról 

igazolni kell. 

 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének öt nap hiányzását igazolhatja, melyet a tájékoztató 

füzetben vezet. Indokolt esetben az intézmény vezetője további távolmaradást, egy tanévben 

legfeljebb öt tanítási napot engedélyezhet.  

Az előre tervezett távollét esetében a szülő köteles 2 héttel a hiányzás előtt írásban engedélyt 

kérni az intézményvezetőtől. Az intézményvezető a döntéséről a kérelem kézhezvételétől 

számított 5 napon belül tájékoztatja a szülőt. 
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A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül 

köteles az igazolást - betegség esetén orvosi igazolás (amely lehetőség szerint a tájékoztató 

füzetbe kerüljön beírásra), más esetben hivatalos irat - az osztályfőnöknek bemutatni. 

 

A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az 

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni, igazolni a 

mulasztás tényét, okát az osztályfőnöknek. 

 

A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását. 

 

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

becsengetéstől számított időtartamát az osztálynaplóba bejegyzi (K) jelzéssel. 

A tanórai késések időtartamuk alapján összeadódnak: 

Amennyiben az összeszámítandó (külön igazolt és külön igazolatlan) késések időtartama eléri 

a 45 percet, az igazolt vagy igazolatlan mulasztás jelent, melyet az osztályfőnök a tanuló 

tájékoztató füzetébe bejegyez és a naplóban a megfelelő hiányzás rovatban jelöl. A későn 

érkező tanuló a tanórán helyét elfoglalhatja, azonban törekednie kell arra, hogy annak menetét 

ne zavarja meg. A késés igazolására a hiányzásnál érvényes szabályokat kell alkalmazni. 

 

Nem számít mulasztásnak, ha iskolai ügy miatt van távol a tanuló. 

 

Az iskola eljárása a tanuló igazolatlan mulasztása esetén  

 

Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 

 

- A tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor az iskola  

köteles a szülőt írásban értesíteni. 

- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 10 órát, az 

intézményvezető értesíti a tanuló szülőjét. Az értesítésben felhívja a szülő figyelmét az 

igazolatlan mulasztás következményeire. Továbbá az intézményvezető értesíti az 

általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt, tanköteles tanuló esetén a 

gyermekjóléti szolgálatot is.   

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

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi 

a tanuló szülőjét. 

- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 30 órát az iskola 

a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, ismételten 

tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének 

értesítésében. 

- Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri 50 órát az 

intézményvezető haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerinti 

illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt.  

 

7.5. Hivatalos ügyek intézése 

 

Az iskolatitkárt hivatalos ügyben a tanulók és a szülők munkanapokon 800 – 1500 óra között 

kereshetik. 

 

7.6. Hit- és erkölcstan 
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     - Az állami általános iskolában a kötelező tanórai foglalkozások része az etika óra vagy az 

ehelyett választható hit-és erkölcstan óra.  

       Az egyházi jogi személy feladatai:  

- a hit-és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása  

- a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése   

      - a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése  

      - a foglalkozások ellenőrzése      

      - a foglalkozásokhoz az anyagok (pl.: papír, kartonpapír, ragasztó) beszerzése  

 

Az iskola feladatai:  

- biztosítani a hit- és erkölcstan oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket  

- a helyiségek rendeltetésszerű használatát  

- valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket  

 

  A hitoktató joga:  

- az iskola taneszközeit használni  

- osztályozó értekezleteken részt venni  

- a hitoktatónak a félévi, év végi értékelési módban alkalmazkodnia kell az iskola 

pedagógiai programjában leírtakhoz  

A szülő minden év május 20-ig írásban adhatja le a döntését arról, hogy melyik egyház által 

szervezett hit- és erkölcstan órán vagy az iskola által szervezett kötelező etika órán kíván-e 

részt venni. Az iskolába újonnan beiratkozó a beiratkozáskor írásban adhatja le a hit- és 

vallásoktatással kapcsolatos döntését az intézményvezetőnek.  

 

 

7.7. Egyéb foglalkozások 

 

A tanulók számára biztosított egyéb rendszeres foglalkozások 

 

Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – tanórán kívüli 

rendszeres foglalkozások működnek: 

- napközi otthon, tanulószoba, 

- szakkörök, 

- a mindennapos testedzés foglalkozásai, (tömegsport, játékos testmozgás), 

- differenciált képességfejlesztő foglalkozások (pl.: felzárkóztató, tehetséggondozó 

foglalkozások), 

- továbbtanulásra előkészítő foglalkozások, 

- könyvtári foglalkozás, 

- tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság. 

Szakkörök 

A szakkörökre előzetes jelentkezés az adott tanévet megelőző május 15-e. A szakkörök 

indításáról– a felmerülő igények és az iskola anyagi lehetőségeinek figyelembe vételével – 

minden tanév elején az iskola nevelőtestülete véleményének figyelembe vételével a fenntartó 

dönt. A szakkörre a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy 

tanévre szól. 

 

A mindennapos testedzés foglalkozásai (tömegsport, játékos testmozgás) 

Kötelező tömegsportra járnia az iskola minden olyan tanulójának, aki a pedagógiai program 

alapján nem részesül heti 1 testnevelés óra alóli felmentésben. 
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A felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre javasolt tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, és ezt a tájékoztató füzeten 

keresztül a szülő tudomására hozzák. Részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, 

ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat. 

 

Tehetséggondozó foglalkozásokon való részvételre javasolt tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, de a foglalkozásokon való 

részvétel önkéntes. 

 

Továbbtanulásra előkészítő foglalkozásokat az iskola a 8. évfolyamos tanulók számára 

szervezi. 

 

Az iskolai könyvtár használata 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti 

tanórai és egyéb foglalkozás keretében. A könyvtár szolgáltatásait az iskolával tanulói 

jogviszonyban állók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A kölcsönzött könyvek állagáért a 

tanuló felelős. Az iskolából való kiiratkozáskor, illetve a tanév utolsó hetében ezeket vissza 

kell juttatnia a könyvtárba.  

 

Eseti programok: 

 

Kirándulások, erdei iskolai program, táborok 

Az osztályfőnökök (szaktanárok) a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka 

elősegítése érdekében évente 1 alkalommal 1 tanítási nap terjedelemben (a mindenkori nyolcadik 

osztály 2 tanítási napon), az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik 

számára osztálykirándulást (tanulmányi kirándulást) szervezhetnek. Ettől eltérő időtartamú 

kirándulás csak az intézményvezető előzetes engedélyével lehetséges. 

A 3 napos erdei iskolán való részvételről az intézményvezető, az adott osztály szülői 

munkaközössége és az osztályfőnök közösen dönt.  

Az osztálykirándulás és erdei iskola csak tanítási napokra szervezhető. A tanulók részvétele az 

osztálykiránduláson és erdei iskolában önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell 

fedezniük, amennyiben az intézmény külső forrásból (pályázatból, alapítványi támogatásból) 

ehhez támogatást nem tud szerezni. Az a tanuló, aki nem kíván részt venni az erdei iskolában, 

az adott tanítási napokon tankötelezettségét az intézményvezető által kijelölt osztályban 

teljesíti. 

 

 

 

Szabadidős foglalkozások 

Túrák, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, 

hangverseny stb. A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes. 

 

Tanulói pályázatok 

Az iskola tanulói részt vehetnek más szervezetek által, illetve országosan kiírt pályázatokon. 

A nevelőtestület továbbítja a tanulók felé a pályázati lehetőségeket, segíti a tanulók 

felkészülését, továbbítja a pályamunkákat, értesítést ad az eredményekről. 

 

Tábor 

Az iskolai táborok évenként szerepelnek az adott tanév éves munkatervében, a részvétel 

önkéntes.  
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Iskolai egészségnap 

Az egészségnevelési program része, annak céljait közvetíti a tanulók felé. A nap jellegének 

megfelelő program, vetélkedők (az adott tanév éves munkatervében szerepel). 

 

Jeles napok, akciók 

Az intézmény az adott tanévben az éves munkaterv alapján magának szervezi a különböző 

jeles napokat és akciókat vagy csatlakozik helyi, országos illetve egyéb szervezetek 

akcióihoz. 

 

Kiállítások 

Iskolai kiállításokat rendezünk tanulók munkáiból évente legalább 1 alkalommal. 

 

Vetélkedők, tanulmányi versenyek 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, szavaló, sport, 

művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is 

felkészítjük. 

 

Az egyéb foglalkozáson való részvétel általános szabályai 

 

- Az egyéb foglalkozásra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások 

kivételével – önkéntes. 

- Az egyéb foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre 

szól, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az intézményvezető adhat. 

- Az egyéb foglalkozásokat az iskola nevelői az adott osztály tanórái után 16 óráig 

szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

- Az egyéb foglalkozás megkezdése előtt 5 perccel az iskola előterében gyülekeznek a 

tanulók, akiket a terembe a foglalkozást vezető felnőtt kísér be, a foglalkozás végén 

kikíséri őket. 

- Az egyéb foglalkozásokról való távolmaradást igazolni szükséges, indokolt esetben a 

pedagógussal történő egyeztetés alapján lehetőség van a változtatásra. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: 

 

A tanulók igényei alapján az intézményvezetővel történt előzetes megbeszélés után lehetőség 

van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, 

számítógépek stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan 

használják. 

 

 

7.8. A napközi otthonra, tanulószobára vonatkozó szabályok 

 

Az iskolában a tanulók kötelezően 745 és 1600 óra között tartózkodnak. Ez alól felmentést csak 

az intézményvezető adhat írásban. Ezt a határozatot a tanuló köteles magánál tartani. 

Ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon, a délutáni időszakban az első-negyedik 

évfolyamon napközi otthon, ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. 

 

A tanév közben jelentkezők igényét az iskolavezetés öt munkanapon belül elbírálja. A 

döntésről a szülőt értesíti. 
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A tanítási szünetekben a munkanapokon – igény esetén, minimum 10 fős jelentkezés – 

összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók számára igénylik, akiknek otthoni 

felügyelete nem megoldott. 

 

A napközi otthonba felvett tanulók számára az étkezést biztosítjuk. A napközibe nem járó 

tanulók számára – igény esetén – a konyha ebédet (menzát) biztosít. Az iskolai étkeztetés 

feladata az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde intézmény feladatkörébe 

tartozik.  

 

A napközi otthonból való kijelentkezést indokolt esetben a szülő írásban kérheti. 

A tanuló napközi otthoni elhelyezése a megszüntető kérelem benyújtását követő hónap 

elsejétől lép életbe. 

 

A következő tanévre vonatkozó napközi otthonba való jelentkezést minden év május 20-ig 

felmérjük, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő 

tanév közben is írásban kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését minden hó első 

napjától. 

 

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

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 1600 óráig tartanak. Szülői igény esetén a 

napköziben a tanulók számára 1600 óra és 1630 óra között az iskola összevont napközit 

biztosít. 

 

A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A tanulók mulasztásának 

igazolásánál a tanórai mulasztásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A napközis nevelő – amennyiben az ügyeletet igénylő tanulóért 1630 óráig nem ér az iskolába 

a szülő – 1630 óra után telefonon értesíti a szülőt, és feljegyzést készít erről a naplóban 

Ugyanazon tanulóra vonatkozó háromszori szülői késés rögzítése után a napközis 

munkaközösség vezető értesíti az intézményvezetőt, aki levélben felszólítja az érintett szülőt 

az iskolai házirendben rögzített szabályok betartására és felhívja a szülő figyelmet az 

intézmény nyitvatartási rendjére.  

 

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

távozhat el, elsődlegesen a tanulási időszak (1400-1500) megzavarása nélkül.  

 

 

 

 

 

 

 

Étkezés rendje 

Tízórai: 

A tízórait igénylő tanulók a kijelölt szünetben (alsósok az 1. szünetben, a felsősök a 2. 

szünetben) fogyasztják el tízóraijukat az ebédlőben. 

A tanulók kicsengetés után önállóan vonulnak az ebédlőbe, ahol ügyeletes nevelő felügyel 

rájuk. 

 

Ebéd: 
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A napközis csoportok és a menzás tanulók az éves munkatervben meghatározott időrendben 

ebédelnek. 

A napközis csoportvezető vagy a pedagógiai asszisztens, étkezés előtt megterít. Tanóra után 

bekíséri a csoportot és szükség esetén, az 1-4. évfolyamon segít a tálalásban. 

A menzás étkezést igénybevevő tanulók tanóráik vége után folyamatosan ebédelnek a kijelölt 

felelős nevelők felügyeletével, a számukra kijelölt asztaloknál. 

 

Uzsonna: 

A napközis csoportok az uzsonnát a csoportvezetőjük felügyelete alatt a számukra kijelölt 

tanteremben fogyasztják el. 

Uzsonnát az intézményből kivinni a napközis nevelő engedélyével – indokolt esetben – lehet. 

 

7.9. A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok 

 

A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban 

meghatározottak szerint térítési díjat fizet a fenntartó vagy üzemeltető rendelkezései és az 

előző fejezetben leírtak szerint. 

 

Intézményünkben nincs olyan szolgáltatás, mely tandíj ellenében vehető igénybe. 

 

7.10. Az egészségnevelési és környezeti nevelési programra vonatkozó házirendi 

szabályok  

 

A helyi pedagógiai programban meghatározott egészségnevelési és környezeti nevelési 

program megvalósításához kapcsolódó feladatok megvalósítása az intézmény alkalmazotti 

közösségének kötelessége, hogy a helyi pedagógiai programban megfogalmazott feladatok 

teljesüljenek az alábbiak szerint: 

- Motiválja, ösztönözze a tanulókat az egészségvédő magatartás szabályainak 

megtartására, segítse őket az egészséges életmód kialakításában. 

- Az iskola személyi és tárgyi környezete segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak és 

szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermekek egészségi állapotát javítják. 

- Adjon ismereteket a betegségek, balesetek, sérülések elkerülésére, az egészség 

megőrzésére. 

- Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy önálló felnőtt életükben legyenek képesek 

életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket hozni, egészséges életvitelt kialakítani. 

- Fogékonnyá kell tenni a gyerekeket a harmonikus környezet szépségének 

befogadására. 

- Segíteni kell a környezeti folyamatok, összefüggések megértését, a környezettudatos 

életvitel kialakítását. 

- Át kell adni a helyes döntések meghozatalához szükséges ismereteket. Biztosítani kell 

az értékrend, pozitív jövőkép és környezeti etika kialakulásához nélkülözhetetlen 

helyzeteket. 

- Fel kell készíteni a gyerekeket arra, hogy ha lehetőségük van választani, dönteni, 

akkor az egészséges, környezetkímélő termékeket, technológiákat részesítsék 

előnyben.  

- Ki kell alakítani a károsodásokat megelőző gondolkodást. 

- Meg kell ismertetni a takarékos és mértékletes életvitel lehetőségeit. 

- Az ökológiai szemlélet tükröződjön a természetes életközösségek sokféleségének 

megfigyelésével, a környezetben bekövetkező változások nyomon követésével, az 

élőhelyek megóvásában, a megfelelő irányítással történő természetvédelmi 

tevékenységben. 
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- Az egészség- és környezetvédelmi szemlélet legyen beépítve a 

természettudományokon kívüli tantárgyakba is. 

- Az iskolai adminisztráció területén csökkenjen a papírfelhasználás, pl.: kicsinyítés, 

kétoldalas fénymásolás, digitális információ áramlás alkalmazásával. 

- A környezetóvó-, javító tevékenységek során be kell kapcsolódni a természetvédelmi 

szervezetek munkájába. 

- Az egészséghez szükséges tudás és készségek megszerzése 

- A cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása 

- Egészségkockázati tényezők befolyásolása megelőzéssel 

- A helyi közösség erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében  

- Az egészég iránti felelősség, az egészséges életvitel megalapozása 

 

Intézményi szervezési feladatok: 

- A tanórák közötti szünetek – különösképpen az étkezésre rendeltetett szünetek ideje 

alatt és helyszínén nyugodt, esztétikus környezet biztosítása. 

- Az időjárás függvényében a szabadban tölthető időszak maximalizálása, ezen belül az 

egészséges testmozgást biztosító programok szervezése. 

- Pályázat benyújtása az iskolagyümölcs programra, sikeres pályázat esetén a 

szolgáltatás igénybevétele. 

 

A tanulók lehetőségei és feladatai: 

- Részt venni a tanórán kívüli, e tárgykörben szervezett programokon, rendezvényeken. 

- Ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait. 

- Legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával. 

- Tartsák szem előtt a testi higiénét, a rendszeres mozgás egészségét befolyásoló 

hatását. 

- Legyenek képesek a problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni. 

- Ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás egészségkárosító hatását. 

 

A feladatellátáshoz kapcsolható különleges program-rendezvény lehetőségek: 
Ezek mindenkori megvalósításáról az intézmény éves munkaterve rendelkezik. 

 

 

 

 

 

8. TANKÖNYVELLÁTÁS 

 

Az iskola a tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő iskolai döntések 

előkészítése során a külön jogszabályban foglaltakat alkalmazza. 

Az iskola előzetes megrendelés alapján vállalja a tankönyvek beszerzését.  

  A tankönyvek az általános iskola 1.-8. osztályában ingyenesek. Ezt az iskola a törvényi 

előírásoknak megfelelően leltári példányok kölcsönzésével oldja meg. Annak a tanulónak, aki 

nem kívánja igénybe venni a kölcsönzést, a tankönyvet magának kell beszereznie.  

     Ha a tanuló iskolát vált a tanév folyamán a leltári könyveit köteles leadni. Iskolánkba 

érkező tanulónak- mivel egy tanévben egyszer vehető igénybe az ingyenes tankönyv- 2 héten 

belül kötelessége gondoskodnia a tankönyvei beszerzéséről. 

   

A tanulói tankönyvtámogatás rendje 

 

Kölcsönzés 
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A tanuló az iskolai könyvtárból 1 tanévre jogosult tartós tankönyvet kölcsönözni az 

intézmény kölcsönzési rendje szerint. Ennek pontos leírását az iskolai könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzata tartalmazza.  

A tanuló (kiskorú esetén: a szülő/gondviselő) a kikölcsönzött könyvtári egységért anyagi 

felelősséggel tartozik. 

 

Értékesítés: Külső tankönyvforgalmazóval – szerződés alapján - történik. 

  

Elvesztés, rongálás 

A tanuló által a könyvtárba visszaszolgáltatni nem tudott/megrongált tartós tankönyv értékét 

köteles megtéríteni a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 59.§ rendelkezése 

szerint. 

A kár értékére a könyvtáros és a fenntartó (Veszprémi Tankerületi Központ) közösen tesznek 

javaslatot az iskolai Tankönyvellátási Szabályzat és a belső pénzügyi szabályzók alapján.  

A könyvtáros azonnali intézkedésként a körülmények és az esemény leírása alapján írásban 

kér véleményt a fenntartótól a kártérítés mértékének meghatározásához. 

A kár mértékéről az intézményvezető dönt, melyről a szülőt írásban értesíti. 

 

9. A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN TARTÁSÁBAN, 

A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 

 

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

iskola épületében kárt ne okozzon, erre társait is figyelmeztesse. Maga és társai után az iskola 

udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 

 

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. 

 

A környezet állapotáért minden intézményi dolgozó és tanuló felelős, bármilyen rongálásért, 

az esetleges károkért az azt okozó személy a felelős. 

 

Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

- osztályonként két-két hetes, 

- tantárgyi felelősök. 

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

feladatait a 7.1. hetesek kötelességei kezdetű bekezdés tartalmazza. 

 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

 

10. A TANULÓK JUTALMAZÁSA, ELISMERÉSE 

 

10.1. A tanulók jutalmazásának elvei 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 
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- az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

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

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

- eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

- kimagasló sportteljesítményt ér el, 

- a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez, 

- körzeti és térségi versenyeken I-III. helyezést, illetve különdíjat ért el,  

- országos versenyeken I-III. helyezést, illetve különdíjat ért el,  

- jelentősen javít az előző félévi tanulmányi eredményén,  

- bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, 

az iskola jutalomban részesíti. 

 

10.2. A tanulók jutalmazásának formái 

 

A jutalmazás dicséret, tárgyjutalom vagy kedvezményes program megszervezése formájában 

adományozható, melynek átadása az elért tevékenységtől függően az osztály- vagy az 

iskolaközössége előtt történik. 

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

- szaktanári dicséret, 

- napközis nevelői dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret az osztályban, közösségben végzett kiemelkedő közösségi 

teljesítményéért, körzeti, városi tanulmányi és egyéb versenyeken való eredményes 

szerepléséért (4-10 hely) 

- igazgatói dicséret körzeti, városi tanulmányi és egyéb versenyeken elért 1-3. 

helyezéséért, megyei tanulmányi és sportversenyen elért eredményes szerepléséért (1- 

10. helyezés), országos versenyre való bekerülésért, illetve az ott tanúsított 

helytállásért, ha a tanuló hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez. Mindezeken túl az intézményvezető saját jogkörében az arra érdemes 

tanulót igazgatói dicséretben részesítheti.  

- nevelőtestületi dicséret az előző dicséreti fokozatok ismételt elérése esetén, egész 

évben tanúsított kiemelkedő tanulmányi eredményéért (év végén legalább 3 tantárgyi 

kitűnő), több éven keresztül, esetleg az iskolába lépéstől kezdve tanúsított példamutató 

magatartásáért, szorgalmáért és tanulmányi, vagy azon kívül eső kiemelkedő 

eredményéért 

- diák-önkormányzati dicséret a DÖK SZMSZ-ében rögzítettek szerint adható 

 

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén: 

- szaktárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért és közösségi munkáért, 

- kiemelkedő szorgalomért, 

- példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért 

- kitűnő tanulmányi eredményért dicséretben részesíthetők.  

 

Az a tanuló, aki tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet (lehetőség szerint 

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

 

Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolcadik év végén kitűnő tanulmányi eredményt ért el 

oklevelet (lehetőség szerint könyvjutalmat) kap, melyet a ballagáson az iskola közössége előtt 

vehet át. 
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Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet kap, melyet az iskola közössége 

előtt vehet át. 

 

Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A dicséretet írásba kell 

foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni az adott tanuló tájékoztató füzetén keresztül. 

 

A nevelőtestületi dicséretben részesülő tanuló a nevelőtestület határozatáról írásban értesül, 

amelyet az intézményvezető, az iskola közössége előtt szóban is ismertet. 

 

Díjak, tárgyjutalmak 

 

   A tanulói teljesítményt az előzőekben felsoroltak figyelembe vételével, különböző díjakkal, 

tárgyakkal is lehet jutalmazni. A jutalmak odaítéléséről az osztályfőnökök, szaktanárok, az 

igazgató javaslata alapján, év végén a nevelőtestület dönt. 

   Ennek formái: 

- "Jó tanuló, jó sportoló" díj a végzős tanulóknak, akik egész iskolai életük során 

kiemelkedő tanulmányi és sporttevékenységet mutattak (nagyobb értékű tárgyi ajándék 

évente 3 fő részére. A létszámtól a tantestület döntése alapján el lehet térni). 

- „ Kajári Gyula” díj annak a végzős tanulónak, aki a nyolc tanév során kiemelkedő 

tanulmányi eredményt ért el, aki valamilyen területen (pl. tanulmányi verseny) 

kiemelkedő eredményt ért el, mellyel dicsőséget szerzett iskolánknak. (A díj csak akkor 

odaítélhető, ha a tanuló legalább 3 éve iskolánkba jár.) 

- "Évfolyamelső" kitüntető cím annak a tanulónak, aki a kérdéses tanévben tanulmányi 

munkája, magatartása, szorgalma és közösségi tevékenysége szerint a legkiemelkedőbb 

teljesítményt nyújtotta. 

 

Csoportos jutalmazási formák: 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget, a tantermet rendszeresen rendben tartó osztályközösséget csoportos dicséretben és 

jutalomban lehet részesíteni. 

- jutalomkirándulás, 

- kulturális hozzájárulás (színház-, vagy kiállítás látogatáshoz), 

- táborozási hozzájárulás a szülői szervezettel egyeztetve. 

 

11. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

11.1. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések elvei 

 

Azt a tanulót, aki 

- a tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a tanulói házirend előírásait megszegi, 

- igazolatlanul mulaszt, 

- rongál vagy kárt okoz, 

- vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének  

fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben lehet részesíteni. 

 

A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben – a vétkesség súlyosságára tekintettel – el lehet térni. 
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Fegyelmező intézkedésként a tanuló plusz, illetve speciális közösségi vagy tanulmányi 

feladatra kötelezhető, illetve a tanuló számára nem kötelező szabadidős, közösségi 

rendezvényekről eltiltható. 

 

Fegyelmező intézkedésként alkalmazható a nyilvánosság visszatartó ereje. 

 

Csoportos büntetési formák: 

A tanulókkal szemben csoportos büntetési forma nem alkalmazható. 

 

11.2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái 

 

A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: 

- Szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetés a nem megfelelő szorgalom vagy az 

osztályfüzetbe történt 10 feljegyzés-felszerelés hiánya, házi feladat hiánya- valamint 

tanítási órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt adható. 5 

késés feljegyzése után is a büntetésnek ez a fokozata kerül bejegyzésre. Az előzőekben 

felsorolt vétségek újbóli megismétlődésekor a büntetések következő fokozata lép 

érvénybe. 

- Szaktanári vagy osztályfőnöki intő, amely a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és 

magatartásbeli kötelezettség szegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan 

mulasztás miatt adható. 

- Szaktanári vagy osztályfőnöki rovó két korábbi osztályfőnöki vagy szaktanári intő után 

adható. 

- Igazgatói figyelmeztető, intő, rovó jelentősebb igazolatlan mulasztás vagy súlyosabb 

fegyelmezetlenség miatt adható. 

- Nevelőtestületi figyelmeztető, intő, rovó a házirend súlyos megsértéséért adható. , 

szándékos károkozás, igazolatlan mulasztás, súlyos fegyelmezetlenség miatt 
- Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, eljárás alapján, írásbeli 

határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 

 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba kell beírni, 

annak a pedagógusnak, akitől azt a diák kapta. 

 

Tájékoztató füzet (ellenőrző) elvesztése esetén az eljárás menete a következő: egyszeri 

alkalomkor osztályfőnöki figyelmeztetés, másodszori elvesztés esetén osztályfőnöki rovó, 

harmadszorra pedig igazgatói figyelmeztetés adható. Amennyiben a tanuló a tájékoztató 

füzetét (ellenőrzőjét) 3 alkalommal nem hozza az iskolába, a következő osztályfőnöki 

fokozatot kapja. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el lehet tekinteni. 

 

Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; 

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; 

- a lopás és a nagy kárt okozó szándékos rongálás, testi sértés, 

- az iskolában, vagy iskolai rendezvény előtt és alatt bármi csekély mértékű szeszes ital 

fogyasztása és a dohányzás 

- az iskolán kívül szeszes ital fogyasztása italmérő, vagy más nyilvános helyen (ezt 18 

év alatti kiskorúaknak a törvény is tiltja) 

- a szorgalmi időben az iskolaépület engedély nélküli elhagyása, 
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- kábítószerrel való bármiféle tudatos kapcsolat (pl. annak birtoklása, továbbadása, 

árusítása és fogyasztása) 

- 30 igazolatlan óra 

- az iskolán kívüli közösségi programokon, külföldi és belföldi utakon az osztály vagy 

csoport engedély nélküli elhagyása (az eset súlyosságának figyelembevételével) 

- az iskolában és az iskolán kívüli iskolai rendezvényen tanúsított megbotránkoztató 

viselkedés 

- ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben fegyelmi eljárás is indítható. A 

fegyelmi eljárás keretszabályait az ágazati jogszabályok határozzák meg, valamint ennek 

kiegészítése iskolánk hatályos SZMSZ-ben található. A tanulóval szembeni fegyelmi jogkör 

gyakorlója a nevelőtestület. A büntetést írásba kell foglalni, és azt írásban a szülő tudomására 

kell hozni. 

Fegyelmi büntetések:  

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy, megvonása  

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába  

- eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

- kizárás az iskolából. 

 

A fegyelmi intézkedéseknél alapelvként kell figyelembe venni: 

- az intézkedésnek a cselekményt követően el kell kezdődnie, késedelmes intézkedés 

csak indokolt esetben, objektív akadályoztatás esetén fogadható el 

- a büntetést mindig az a nevelő alkalmazza, illetőleg kezdeményezze, akinek a 

felügyelete alatt állt a tanuló a vétség időpontjában  

- a büntetésnek arányban kell lennie az elkövetett vétséggel, hatásának nevelő 

célzatúnak kell lennie 

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

esetben – a vétség súlyára való tekintettel – el lehet térni. 

- a büntetés nem kísérheti a tanulót a kellő mértéken túl, egy időszak lezárásával elévül 

- a fegyelmi büntetés sohasem lehet megtorló vagy a tanulóra nézve megalázó jellegű 

 

 

Kártérítési felelősség: 

 

Amennyiben a tanuló az intézménynek kárt okoz, az okozott kárért helyt kell állnia 

szülője/gondviselője révén. Erről a házirend 3.5. alatt rendelkezik. 

 

12. A TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA 

 

A tanuló a tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgokat, eszközöket 

csak szülője/gondviselője tudtával, illetve előre az osztályfőnökkel vagy az adott napon az 

első tanítási órát tartó pedagógussal egyeztetve hozhatja be az iskolába. Az esetlegesen ezeket 

a dolgokat, eszközöket érintő káreseményért az intézmény felelősséget nem vállal. 

 

Az intézménybe hozott tanulói jogok és kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges 

dolgokért, eszközökért semmilyen felelősséget nem vállal az iskola. 
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Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók 

az iskolába csak a szülő engedélyével hozhatnak. Mindezért az iskola nem vállalja a 

felelősséget. 

 

A tanuló az iskolába érkezéskor eldöntheti, hogy értéktárgyait, pénzét megőrzésre leadja-e az 

iskola titkárságán. A megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és állagának 

megőrzését vállalja. 

 

A szülői közösség és a tantestület közös megállapodása alapján tanuló mobiltelefont az iskola 

területén nem használhat. A tanuló az iskolába érkezéskor eldöntheti, megőrzésre leadja-e az 

iskola titkárságán. 

Az audiovizuális és kommunikációs eszközöket az iskola területén csak nevelői engedéllyel, 

lehet bekapcsolni, használni. Ettől eltérő esetben a pedagógus a készüléket a tanulóval a tanári 

asztalra teteti kikapcsolt állapotban, majd az intézményvezetőnek átadja, a gondviselőt 

értesíti. Az eszközt csak a gondviselő veheti át az iskola nyitvatartási idejében, addig a 

páncélszekrényben kerül megőrzésre. 

Az eszközök használata során az iskola tanulóinak, pedagógusainak és valamennyi 

dolgozójának személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. E szabályrendszer megsértése a 

tanuló számára fegyelmi felelősséggel jár. 

 

A tanulók az iskola területére kerékpáron kívül más közlekedési eszközt nem hozhatnak be.  

A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő engedélyével járhatnak. A kerékpár szabályos 

felszereltségéért a szülő felelős.  

A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén biztosított tároló 

helyen kell tartani. Az iskola a tanulók tulajdonában lévő kerékpárokkal kapcsolatban 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

13. AZ ELEKTRONIKUS NAPLÓ HASZNÁLATA ESETÉN A SZÜLŐ RÉSZÉRŐL 

TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS MÓDJA 

 

Intézményünk jelenleg nem rendelkezik elektronikus naplóval. Amennyiben sikerül 

beszereznie a tanulók értékelésére szolgáló szoftvert, úgy az intézmény honlapján 

közzétesszük a szülői hozzáférés – regisztráció módját, illetve az összes fontos információt. 

Részletes tájékoztatást az intézményvezető és az osztályfőnökök a szülői értekezleten adnak. 

 

 

14. A TANULÓI FELVÉTEL RENDJE ÉS A SORSOLÁS INTÉZMÉNYI 

SZABÁLYAI 

 

A tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a 

kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles 

beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. 

Az Ősi Általános Iskola felvételi vizsgát nem szervez a leendő első évfolyamos diákok 

számára. Az intézményvezető a felvételi eljárásban során döntést hoz, melyet indoklással 

ellátva megküld a szülő/gondviselő számára.  

 

A sorsolás alapelvei: 

Sorsolást kell tartani az általános iskolai felvételek esetében, ha az intézmény az összes 

felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni.  
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A sorsolás előtt az alábbi felvételi kérelmeket kell teljesíteni: 

- az intézmény szakmai alapdokumentumának részét képező körzetbe tartozó azon 

szülő/gondviselő igényét, aki 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/tanulót nevel; illetve 

- különleges helyzetű sajátos nevelési igényű gyermeket/tanulót nevel.  

 

Különleges helyzetnek minősül, ha  

- a tanuló szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy  

- testvére az adott intézmény tanulója, vagy  

- munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

vagy  

- az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

található 

Amennyiben a fentiek teljesítése esetén az összes felvételt kérő szülő/gondviselő kérelmét 

nem tudja teljesíteni az intézmény, de még szabad férőhellyel rendelkezik, úgy a további 

feltételekről sorsolással szükséges a jogszabály erejénél fogva dönteni.  

 

Sorsolás eljárásrendje: 

 

1. A sorolás az érintett szülők számára nyilvános. 

2. A sorsolás kitűzött napja és időpontja előtt 3 nappal a helyben szokásos módon 

(hirdetőtábla, honlap) a szülőket értesíteni kell a sorsolás napjáról, időpontjáról és 

helyszínéről. 

3. A sorsolás megkezdése előtt dokumentált módon bizottságot kell alakítani, az 

adminisztrációs feladatok ellátására pedig külön személyt kell kijelölni. 

4. A bizottság tagjait és az adminisztrációs feladatot ellátó személyt az intézmény 

vezetője jelöli ki írásban. 

5. A bizottság minimum 3 tagból (pedagógusból) áll és elnöke az intézmény vezetője. 

6. A sorolás megkezdése előtt a sorsolásra váró jelentkezők nevét és lakcímét külön – az 

intézmény hivatalos bélyegzőlenyomatával ellátott, más megkülönböztető jelölést nem 

tartalmazó – sorolási cédulákon kell feltüntetni, amelyek előkészítéséről és sorsolási 

urnába helyezéséről az adminisztrációs feladatot ellátó személy gondoskodik. A 

sorsolásra váró jelentkezők adatait a bizottság a sorsolás megkezdése előtt, a 

helyszínen ellenőrzi. 

7. A sorsolásról a sorsolás napján jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a 

jegyzőkönyvvezető és a bizottság elnöke hitelesít. Az iktatószámmal ellátott 

jegyzőkönyv 3 egyező példányban készül. 

8. A sorsolás lebonyolítása során az iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak szerint kell eljárni. 

9. A sorsolás menete: a bizottság tagjai egymás után, egyesével húzzák ki az urnából a 

jelentkezők adatait tartalmazó cédulákat, azt bemutatják a bizottságnak és a 

jegyzőkönyvvezetőnek. A jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvben rögzíti a kihúzott 

jelentkezők adatait. A sorsolás addig tart, míg a kihúzott jelentkezők száma eléri az 

intézmény fenntartója által meghatározott létszámhatárt. 

10. Az iskola a szülőket írásban (tértivevényes levélben) értesíti a sorsolás eredményéről.  

 

 

15. MAGÁNTANULÓI SZABÁLYZAT 

 

Jogszabályi háttér: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  
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 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)  

 

Magántanulói státusz  

 

- Az Nkt. 45. § (5) bekezdése szerint „a tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló 

fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, 

a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.”  

- Magántanulói státus akkor létesül, ha a tanuló az iskolával magántanulói jogviszonyt létesít, 

de kivételes esetekben a magántanulói jogviszony létesítését az iskola is kezdeményezheti.  

- Az Nkt. 45. § (6) bekezdése kimondja, hogy az intézményvezető a gyámhatóság és a 

gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló a -

tankötelezettségének magántanulóként tehet eleget.   

- Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő tanuló esetén az intézményvezetőnek a 

döntéséhez be kell szereznie a gyermekvédelmi gyám véleményét. Az R. 75. § (1) bekezdése 

alapján „ha a tanuló – szülőjének kérelme alapján – a tankötelezettségének magántanulóként 

kíván eleget tenni, akkor az erre irányuló kérelem benyújtásától számított öt napon belül az 

intézményvezető megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. A gyámhatóság és a gyermekjóléti 

szolgálat az intézményvezető megkeresésétől számított tizenöt napon belül köteles 

megküldeni a véleményét. 

-Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő tanuló esetén az intézményvezető a tanuló 

nevelésbe vétele ügyében eljárni illetékes gyámhatóság véleményének beszerzése iránt 

intézkedik. Ha a tankötelezettség magántanulóként való teljesítésének engedélyezését nem a 

gyermekvédelmi gyám kérte, az intézményvezető a kérelem benyújtásától számított öt napon 

belül kikéri a tanuló gyermekvédelmi gyámjának véleményét. A gyermekvédelmi gyám 

véleményét tizenöt napon belül köteles megküldeni.   

- Szülői kérelmet csak az adott tanévre vonatkozóan lehet előterjeszteni, s az intézményvezető 

határozatban dönt arról – a szükséges vélemények beszerzését követően –, hogy a tanuló 

milyen módon teljesítse az adott tanév vonatkozásában a tankötelezettségét. 

 

 A magántanulóvá válás további esetei:  

- a sajátos nevelési igényű tanuló, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal 

küzdő tanuló a szakértői bizottság, illetőleg a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján 

teljesíti tankötelezettségét magántanulóként.  

- ha a tanuló szakorvosi vélemény alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós 

gyógykezelésben, szintén folytathatja tanulmányait magántanulóként.  

 

Felmentés kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól  

 

- Az Nkt. 55. § (2) bekezdése alapján „a magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó 

gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel 

kell menteni.  

- A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a sajátos nevelési 

igényű tanuló testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékosságára, autizmusára, halmozottan 

fogyatékosságára, vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban való 

tartós és súlyos akadályozottságára tekintettel kérik a mentesítést, az illetékes szakértői 

bizottság; a nevelési tanácsadó szakértői véleményét is be kell csatolni.  

 

A magántanuló felkészítése és értékelése  
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- Az R. 75. § (2) bekezdése alapján „ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme 

alapján magántanulóként tesz eleget, felkészítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg 

készül fel. A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. Az 

intézményvezető köteles tájékoztatni a tanulót, valamint a szülőt a magántanuló jogairól és 

kötelességeiről. […]” Ezt a magántanulói szabályzat megküldésével kell megtenni.  

-Az Nkt. 55. § (3) bekezdése alapján „az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon 

való részvétel alól, az intézményvezető által meghatározott időben, és a nevelőtestület által 

meghatározott módon ad számot tudásáról” az alábbiak szerint:  

 

 A magántanulók felkészülését segíti:  

- a számukra eljuttatott tantárgyi feladatlapok és azok javítása a szaktanárok által  

      - a szülő (gondviselő) és a szaktanár által előre egyeztetett időpontban tartott konzultáció  

      - az R. 75. § (2) bekezdése alapján „a magántanuló az intézményvezető előzetes 

engedélyével vehet részt a tanórai és egyéb foglalkozásokon” abban az esetben, ha betartja az 

iskola Házirendjében foglaltakat  

- a magántanuló jogosult igénybe venni az iskolai könyvtár szolgáltatásait  

- a magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra  

 

 A magántanulók félévi értékelésére januárban kerül sor, a tanév végi értékelésre júniusban. A 

számonkérés történhet szóban és/vagy írásban. A félévi és év végi számonkérés mindig 

vizsgabizottság előtt zajlik. A vizsgák időpontjáról az intézményvezető írásban értesíti a 

magántanulót, tanköteles magántanuló esetén a szülőt a számonkérés időpontja előtt legalább 

7 nappal.   

- A tanuló köteles megjelenni az értékeléseken, illetve távolmaradását orvosi igazolással kell 

igazolnia egy héten belül. Ha a tanév végi értékelésről a tanuló távol marad, és igazolást 3 

munkanapon belül nem nyújt be a tanuló vagy a szülő, úgy a tanuló teljesítménye a tanítási év 

végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja.  

- A tanuló érdemjegyeit és osztályzatait az iskola állapítja meg, illetve dönt minden esetben a 

tanuló magasabb évfolyamra lépésével kapcsolatos kérdésekben. A tanuló döntése alapján 

független vizsgabizottság előtt is számot adhat tudásáról, érdemjegyeit ekkor a 

vizsgabizottság tanárai állapítják meg.  

- Az R. 75. § (3) bekezdése szerint „ha a sajátos nevelési igényű tanuló, a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadási feladatot, szakértői 

bizottsági feladatot ellátó intézmény szakértői véleménye alapján tanulmányait 

magántanulóként folytatja, iskolai neveléséről és oktatásáról – felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatainak megállapításáról, az ehhez szükséges pedagógusokról – a 

szakértői véleményben foglaltak szerint – az az iskola gondoskodik, amellyel a tanuló tanulói 

jogviszonyban áll.  

- Az iskolában nem foglalkoztatott szakemberek biztosításáról a beilleszkedési, tanulási 

nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő és a sajátos nevelési igényű tanulók esetén 

a szakvéleményt kiállító intézménynek utazó szakember hálózat keretében kell gondoskodnia.  

-Az R. 75. § (4) bekezdése alapján „az iskola köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, 

érdemjegyeinek és osztályzatának megállapításáról akkor is, ha szakorvosi vélemény alapján 

otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja 

tanulmányait.”  

 

 

16. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az 

intézményvezető készíti el.  
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A házirend tervezetét megvitatja valamennyi évfolyam és véleményüket küldötteik útján 

eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a 

véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az intézményvezetőt. 

 

A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket eljuttatják az 

intézmény vezetőjéhez. 

 

A házirend tervezetéről az intézményvezető beszerzi a szülői munkaközösség és a DÖK 

véleményét, javaslatait. 

 

A házirendet a nevelőtestület fogadja az iskolai szülői munkaközösség és az iskolai 

diákönkormányzat véleményének kikérésével, meghatározva a hatályba lépés napját. A 

házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. 

A házirend visszavonásig érvényes. 

 

 

Kelt: Ősi, 2017. november 30. 

                                                               P.H.                            ……………………………….. 

 intézményvezető 

 

AZ ŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJÉNEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

 

 

 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és végrehajtási rendeletei 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és végrehajtási rendeletei 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és 

forgalmazásának egyes szabályairól 

2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről és végrehajtási rendeletei 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei 

Az Ősi Általános Iskola helyi pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata, 

valamint az egyéb belső szabályzatok. 
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MELLÉKLET 
1.sz. melléklet 

 

 

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN AZ ŐSI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT 

IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL 

 

 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE 

 

1.1 A köznevelési intézményben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást 

végzünk. 

1.2 A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását:  

A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a 
padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás kiterjed az alábbiakra: 

- felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása; 

- ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok 
vegyszeres tisztítására; 

- szőnyeg és játszószőnyegek tisztítására; 

- játékok, sporteszközök tisztítására; 

- radiátorok, csövek lemosására; 

- ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

- szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

- képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

- pókhálók eltávolítására; 

- rovar- és rágcsálóirtásra; 
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- csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása, kb. 10 perces 
folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz 
kifolyjon. 

 

1.3 A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez 

szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív 

Törzs a tanévkezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja. 

 

 

2. AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 

KIRÁNDULÁSOK 

 

2.1 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 

tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény 

működtetésében csak egészséges és tünetmentes pedagógus, dolgozó vehet részt. 

Amennyiben a szülő(k) gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális 

eljárásrendje alapján gondoskodniuk kell az orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. 

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, 

a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az 

intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a 

járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. 

2.2 2020. október elsejétől intézményünkben az osztálytermek kivételével (folyosó, 

előtér stb.) kötelező a maszk viselése. Ennek megfelelően a tanulóknak az iskolába 

maszkban kell érkezniük és azt csak az osztálytermekben vehetik le. 

Az intézmény területén és az intézmény előtt kerülni kell a csoportosulást. Ennek 

biztosítása érdekében az iskolába érkezéskor a tanulóknak 7.30 órától folyamatos 

beléptetést biztosítunk az iskola főbejáratán. Gyülekezéskor be kell tartani a 

védőtávolságot. 

2020.október elsejétől a beleptetéskor minden tanulónál, pedagógusnál, dolgozónál 

és látogatónál kötelező testhőmérséklet-mérést végzünk érintésmentes lázmérő 

segítségével. Amennyiben a testhőmérséklet meghaladja a 37,8 Celsius fokban 
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meghatározott határértéket, úgy ismételt mérésre kerül sor. Ha ezután is fennáll a 

határérték túllépés, akkor az érintett személy az intézménybe nem léphet be. Tanuló 

esetén a szülő értesítése haladéktalanul megtörténik. 

 A hazainduláskor is kerülni kell a csoportosulást, ezt a szakaszos hazaengedéssel 

segítjük.  

A napközis tanulókat a szülők által megadott időpontban engedjük el az iskolából. 

Akiért szülő érkezik azt az előre megadott időpontban kisérjük ki az iskola elé. Szülő 

az iskola előterében nem várakozhat! 

 

2.3 Napközben a tanulók az órák alatt és a szünetekben saját osztálytermükben 

tartózkodnak. Kivételt képeznek az informatika, testnevelés, technika, hittan és 

fejlesztő órák. Ezekben az esetekben a tantermekben az osztályok váltása előtt 

fertőtlenítést kell végezni. A szünetekben szellőztetni kell. A 20 perces 3. szünetben 

mindenkinek az udvaron kell tartózkodni a csoportosulás elkerülésével. 

2.4 Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább 

elhelyezéséről. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de 

nem kötelező. 

2.5 A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Az 

öltözőkben ügyelünk a távolságtartásra és folyamatos fertőtlenítésre. Az első 

félévben intézményünk nem szervez úszásoktatást. 

2.6 Az iskola épületébe a tanulók délután csak szakkörre, zeneiskolába jöhetnek 

vissza kézfertőtlenítés után.  

2.7 Az iskola épületét 17 órakor zárjuk. Ezután tanuló az intézménybe nem jöhet be 

a zavartalan takarítás érdekében. 

 2.8 A nagy létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: 

tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvényt az alábbiak figyelembe 

vételével szervezünk: 

- az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása, 

- az alapvető egészségvédelmi intézkedések, szabályok betartása (távolságtartás, 

maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés), 

- zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése, 
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- a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének 

korlátozása. 

2.9 Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok 

belföldi megvalósítása lehetséges, de körültekintő szervezést igényel. 

2.8 Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes 

engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel 

céljából. 

2.10 A szülői személyes kapcsolattartás rendkívül indokolt esetben előzetes 

telefonos megbeszélés alapján történhet. 

2.11 A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg. (A szülők az intézménybe kézfertőtlenítés 

után léphetnek be. Az értekezleten a maszk viselése kötelező.) 

2.12 Amennyiben lehetséges, a szükséges információk a Köznevelési Regisztrációs 

és Tanulmányi Alaprendszerben (KRÉTA) vagy az alkalmazott egyéb osztály és 

intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a 

szülőkhöz. 

 

 

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 

KIALAKÍTÁSA 

 

  

3.1 Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes 

tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy 

alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot. A személyi higiéne 

alapvető szabályairól a tanulók az adott korosztálynak megfelelő szintű részletes 

tájékoztatást kapnak az osztályfőnököktől az első tanítási napon: 
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- Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, ennek helyes 

használatára fel kell hívni a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor használata 

kötelező.  

-A gyermekek megtanulják az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő 

használata köhögéskor, tüsszentéskor, zsebkendő szemetes kukába dobása és 

alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. 

 - Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet! Ennek módjáról a 

tanulókat az osztályfőnököknek tájékoztatni kell. A folyékony szappant és papírtörlőt 

a fenntartó segítségével biztosítjuk.  

  - A tanulók táskájában mindig legyen maszk. Lehetőség szerint legyen náluk 

kézfertőtlenítő folyadék. 

3.2 Lázmérésre az iskola titkárságán igény vagy felmerülő gyanú esetén adott a 

lehetőség. 

3.3 A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri 

fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a 

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

ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök 

(billentyűzet, monitor, egér), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló 

és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek. 

3.4 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt 

figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású 

természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, 

valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező 

forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani. 

3.5 Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét 

rendszeresen fertőtlenítjük. 
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4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

 

A főzőkonyha és az étterem fenntartója Ősi Község Önkormányzata. A 

járványügyi előírások betartásának biztosítása az ő feladatkörükbe is tartozik: 

 

- Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének 

a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb 

fertőtlenítéssel. 

-  Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, 

tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, 

tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő 

tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának 

elkerülése. 

- Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell 

fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi 

állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

 

 

Az intézményünkre vonatkozó feladatok: 

 

4.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

4.2 Sorban álláskor törekedni kell a biztonságos távolság megtartására. 

4.3 Az étteremben a távolságtartás biztosítása érdekében 1 asztalnál 4 tanuló 

étkezik. Lehetőség szerint az osztályok a kialakított ülésrendben étkeznek. 
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4.4 Az étkezés az alábbi lebonyolításban történik az osztályfőnökök, napközis 

tanítók, pedagógiai asszisztens irányításával: 

 

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI 

 

7.2 A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 

3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, 

valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely 

feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos 

együttműködését. 

7.3 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a 

fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök 

fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe 

vételével történik. Ennek biztosítása az iskolaorvos és védőnő feladata. A kisérő 

pedagógusok felügyelnek ennek betartására. 

 

 

 

 Idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Reggeli 7.45 3. és 4. o. 3. és 4. o. 3. és 4. o. 3. és 4. o. 3. és 4. o. 

 8.45 1. és 2. o. 1. és 2. o. 1. és 2. o. 1. és 2. o. 1. és 2. o. 

 9.45 felső tagozat felső tagozat felső tagozat felső tagozat felső tagozat 

Ebéd 12.00 1.o. 1.o. 1.o. 1.o. 1.o. 

 12.40 2.,3. és 4.o. 2.és, 3.o. 2.,3. és 4.o 2.és, 3.o. 2.,3. és 4.o 

 13.25  4.o.  4.o.  

 13.35 felső tagozat felső tagozat felső tagozat felső tagozat felső tagozat 
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6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE 

 

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

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri 

megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú 

daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például 

immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt 

bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt 

hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a 

részére előírt karantén időszakára. 

8.2 Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal 

egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az 

oktatásban. 

8.3 A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint 

érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni. 

8.4 Bármilyen betegséggel kapcsolatos hiányzás fennállása esetén kizárólag orvosi 

igazolást fogadunk el. A házirendben megengedett 5 napos szülői igazolás betegség 

(rosszullét, rossz közérzet) esetén nem használható fel. Felhasználására jelen 

helyzetben csak előzetes bejelentés alapján van lehetőség. 

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN 

 

9.1 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Intézményünkben erre a célra 

a külső épületben lévő technika tantermet jelöltük ki.  Értesíteni kell az 

iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további 

teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, 

akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a 
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gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak 

alapján kell eljárni. 

9.2 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 

kötelező. 

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

felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, 

házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára 

vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK 

által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos 

teendőket. 

9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját 

hatáskörben nem bírálhatja felül. 

9.5 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak 

kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. 

 

 

8. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETTSÉG ESETÉBEN 

 

10.1 Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatala által elvégzett 

járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért 

Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat 

ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel 

jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-

pozitív.………….…………. 

10.2 Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-

e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen 

kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a 

jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a 

döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, 

hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további 
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népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és 

hajtják végre. ……………………………………………………… 

10.3 A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási 

folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, 

személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök 

alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend 

elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 

10.4 Amennyiben a nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a 

tantermen kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az intézmény 

megszervezi a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív 

okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a tankerületi központ 

gondoskodik. 

10.5 A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának (Ősi 

Község Önkormányzat) változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

10.6. A közneveléssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

417/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 26.§ értelmében a koronavírus-világjárvány által 

okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése a nevelési-oktatási 

intézményben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 30.§ (5) 

bekezdése szerinti megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzetnek minősül. Ennek 

megfelelően koronavírus érintettség esetén az adott intézményben vagy település 

intézményeiben csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet. 

 

 

Az intézkedési terv módosításig vagy visszavonásig érvényes. 

 

Ősi, 2020.08.28. 

 

Módosítva: Ősi, 2020.09.08. 

Módosítva: Ősi, 2020.09.29. 
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