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Intézmény neve: Lilla Téri Általános Iskola 
Címe: 4031 Debrecen, Vág u. 9. 

OM azonosítója: 031084 

HÁZIREND  

I. BEVEZETŐ, HÁZIRENDRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK  
 
A házirend fogalma 
 
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása 
értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. 
A házirend olyan jogforrás, mely a közoktatási intézmény mindennapi működését, az iskolai 
életviszonyokat, és az ebből fakadó élethelyzeteket szabályozza. A házirend az iskola 
diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola 
munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának, 
valamint az iskolában tartózkodóknak joga és kötelessége! 
A Házirend célja: 
Biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés, oktatás zavartalan 
megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését, az iskola 
munkarendjével, a jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos rendelkezéseket. 
A házirend érvényessége 
A Házirendet minden tanév elején minden tanuló iskolagyűlés vagy osztályfőnöki óra 
keretében megismeri, tanulmányozza, átismétli. A Házirend egy példányát minden tanuló 
megkapja beiratkozáskor. 
A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, az iskola aulájában lévő faliújságon. A 
dokumentum elektronikus verziója az iskola internetes honlapján www.lilla-
debrecen.sulinet.hu minden érdeklődő számára hozzáférhető. 
 
A házirend hatálya, hatályba lépése 

A Házirend előírásai az iskola tanulóira, pedagógusokra, az iskola más alkalmazottaira és a 
szülőkre és más iskolahasználókra vonatkoznak. 
A Házirend, valamint az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának betartása minden 
tanuló kötelessége. 
A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete 
alatt áll. Jelen házirend előírásait a nevelőtestületi elfogadást, valamint a fenntartói 
jóváhagyást követő hónap első napjától kezdődően kell alkalmazni. 
A házirend területileg érvényes: 
- az iskola teljes területén  
- az iskola által szervezett rendezvények területén és az oda-visszavonulás alatt, 
- nem az iskola által szervezett, de a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó 
rendezvény területén. 
A házirend időbeli hatálya kiterjed: 
- éves viszonylatban a teljes tanévre (beleértve a szüneteket is) 
- napi viszonylatban az iskola területén (rendezvényen) való tartózkodás teljes időtartamára. 
A házirend érvénybe lépésének napjától visszavonásáig érvényes. 
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A Házirend módosításának körülményei: 

A Házirend módosítására javaslatot tehet 
� az iskola igazgatója, 
� a nevelőtestület bármely tagja, 
� a nevelők szakmai munkaközösségei, 
� a Szülői Szervezet, 
� az iskola fenntartója. 
A házirend elfogadásának módja: A törvény által előírt partnerek véleményezési és 
egyetértési joggyakorlásával. 
 
II. A M ŰKÖDÉS RENDJE 
Az iskola munkarendje 
 
A tanév rendjét az éves miniszteri rendelet határozza meg. A munkahét 5 napból áll, az egyes 
osztályok tanrendjét az órarend határozza meg. 
Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon 
kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét 
óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni 
kell a tanulók felügyeletéről.  
Az iskola reggel 6.00 órától van nyitva. 6.00-tól ügyelet működik igény esetén. 
Gyülekező az iskola udvarán 7.30 és 7.45 között van, ahol ügyeletes tanárok felügyelnek. 
Sorakozó után az osztályok a tantermekbe vonulnak vagy a kijelölt helyen – pl. aula, folyosó 
– várakoznak az órát tartó tanárra. Rossz idő esetén gyülekező az iskola aulájában. 
A tantermekbe 7 óra 45 perc után mehetnek be az osztályok, kivéve, ha a pedagógus másképp 
rendelkezett. Az iskola épülete az utolsó foglalkozás befejezése előtt csak osztályfőnöki vagy 
igazgatói engedéllyel hagyható el. 
1. A tanítási órák, iskolai foglalkozások alatt fegyelmezett magatartás az elvárt! A tanítási 
órán, foglalkozásokon minden tanuló joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhasson, 
dolgozhasson. A tanítási órák előkészítésében, lezárásában a tanító, osztályfőnök, szaktanár 
útmutatása az irányadó. 
2. Hetes feladata: 

• letörölni a szünetben a táblát, krétáról gondoskodni, 
• szellőztetés 
•  terem rendjének felügyelete 
• hiányzók jelentése 

3. A tízórai az első, ill. második szünetben a tanteremben fogyasztható el az ott tanító tanár 
felügyelete mellett. 
4. A tanítási szünetekben a tanteremben csak a hetes tartózkodhat. A szünetekben kötelező  az 
udvaron, 5 perces szünetben a folyosón, eső esetén a folyosókon, aulában tartózkodni az 
ügyeletes tanár felügyelete mellett. 
5.  Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után csak akkor tartózkodhat gyerek, ha 

• egyéb pedagógiai jellegű foglalkozáson vesz részt 
• az iskolában ebédel 
• szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson vesz részt, 
• valamely diákkör foglalkozásán, a diákönkormányzat megbeszélésén vesz részt 
• a könyvtárban tartózkodik 
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• iskolai szervezésű programon, vagy annak előkészítésén vesz részt 
• ha pedagógus engedélyezte  
• nem rendelkezik igazgatói határozattal, amivel elhagyhatja az iskola területét. 

6. Azegyéb pedagógiai jellegű foglalkozások16.00-ig tartanak. Ha a tanulónak rendszeresen 
vagy egy-egy alkalommal előbb el kell elmennie, szülei írásbeli nyilatkozatát kérjük. 16.00 – 
17.00 között a délutáni ügyeletes nevelők felügyelnek azokra a tanulókra, akik szülei ezt 
írásban kérték. 
Az épületet tanulóink csak pedagógus, illetve szülői felügyelettel, valamint igazgató 
engedéllyel hagyhatják el. 
A szülők a földszinti aulában (előtérben) várják gyermeküket, ahová 16.00 órakor a nevelő 
kíséri le a tanulókat, a gyerekek ott köszönnek el tőle. A szülő 16.00 előtt – rendkívüli 
esetben– írásbeli engedéllyel viheti el gyermekét. 
7. Az iskolai étkezés rendje:  

• A délutáni egyéb pedagógiai jellegű foglalkozáson résztvevő tanulóink osztályukkal 
ebédelnek beosztás szerint 

• Menzás tanulóink az utolsó tanítási óra után ebédelhetnek. 
8. Az iskolai rendezvényeken a tanító, osztályfőnök útmutatása szerinti viselkedés az elvárt. 
9. Az iskolán kívüli programokon a csoport csak a felügyelő pedagógus engedélyével 
hagyható el. 
10. Az iskola a szülőkkel a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot. Ezért a tájékoztató 
füzetet a tanulók minden nap magukkal hozzák.  

 
A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított 
időtartam, csengetési rend: 
 
A tanítási órák kezdetét csengőszó jelzi, ekkortól a tanteremben vagy a kijelölt helyen kell 
tartózkodni! Az osztályteremben a tanulók felszerelésüket előkészítve csendben várják a 
tanárt.  
 
Csengetési rend és szabályok a székhelyen 
 
A hátsó épületben csak tanár felügyeletével lehet tartózkodni, akiknek ott van órája, azok az 
aulában várják a tanárt. 
A tanítási óráról nem késni nem lehet! 
A tanítási óra vége előtt 5 perccel jelzőcsengő szól. Az óra végét csengőszó jelzi az alábbiak 
szerint:      8.00 – 8.45 

9.00 – 9.45 
10.00 – 10.45 
10.55 – 11.40 
11.50 – 12.35 
12.40 – 13.25 

Az óraközi szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodhatnak, rossz idő esetén a folyosón és 
az aulában. A harmadik-negyedik évfolyamon minden olyan délelőtti tanítási időszakban, 
amelyben nincs testnevelés óra a tanító legalább 45 perces játékos, egészségfejlesztő 
testmozgást tart tanítványainak a délután folyamán. A tanulók felmenő rendszerben 
mindennapos testnevelés formájában végezhetnek rendszeres mozgást. A délutáni 
4ifoglalkozások folyamatosan csatlakoznak a tanítási órákhoz. 
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Csengetési rend és szabályok a tagintézményben 
 

Tanítási órák száma Csengetési rend Felnőttoktatás 
Szünetek 

időtartama 

Főétkezésre 
biztosított szünet 

időtartama 
Gyülekező 7,30 – 7,45    
Előkészület a tanórára 7,45 – 8,00    
1. óra 8,00 – 8,45    
   10 perc szünet  
2. óra 8,55 – 9,40    
   10 perc szünet  
3. óra 9,50 – 10,35    
   10 perc szünet  
4. óra 10,45 – 11,30    
   10 perc szünet  
5. óra 11,40 – 12,25    
    15 perc szünet 
6. óra 12,40 – 13,25    
   10 perc szünet  
7. óra 13, 35- 14,20 1. óra   
   5 perc szünet  
8. óra 14,25-15,10 2. óra   
   5 perc szünet  
9. óra 15,15-16,00 3. óra   
   5 perc szünet  

17 óráig tanulói 
felügyelet biztosítása 

16,05-16,50 4. óra   
  5 perc szünet  
16,55-17,40 5. óra   

   5 perc szünet  
 17,45-18,30 6. óra   
 
Egyéb foglalkozások rendje 
 
A tanórán kívüli foglalkozásra a tanuló a tanév elején szülői engedéllyel jelentkezhet. A 
választott foglalkozásokat a tanév hátralévő részében folyamatosan kell látogatni. A 
foglalkozás vezetője a hiányzásokat a tanév során vezeti. 
A nem kötelező illetve a kötelezően választható tanórai foglalkozásokra történő jelentkezés 
rendje megegyezik a tanórán kívüli foglalkozásokra való jelentkezés rendjével. 
A nem kötelező illetve a kötelezően választható tanórai foglalkozásokat érdemjeggyel, tanítási 
év végén osztályzattal kell értékelni, amit fel kell tüntetni az iskolai nyomtatványokban. 
Amennyiben a tanuló nem kötelező tanórai foglalkozásra jelentkezett, a tanuló és szülője a 
tanév befejezésekor írásban kérheti a nem kötelező tanórai foglalkozások alóli felmentését. 
 
 Egyéb pedagógiai jellegű foglalkozás rendje: 
Az egyéb pedagógiai jellegű foglalkozás az utolsó tanítási óra végét követően kezdődik és 16 
óráig tart. Ezt követően - igény szerint- 17.00 óráig ügyeletet biztosítunk. A délutáni 
foglalkozás rendjét az egyéb pedagógiai jellegű foglalkozást tartó nevelők készítik el, és az 
igazgató hagyja jóvá. A következő tanévre a foglalkozásokra való felvételt a szülő június 30-
ig kérheti írásban. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt tanév elején, illetőleg 
tanév közben igényelje. A foglalkozásokról kimaradást csak a szülő jelentheti be 
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személyesen, és ezzel egy időben írásban kérnie kell, hogy gyermeke nem kíván az iskolában 
tartózkodni 16.00 óráig. 
A délutáni foglalkozásokra tanévenként előre minden év májusában, illetve a beiratkozáskor 
kell jelentkezni. A foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A tanuló a 
foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli 
esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes 
engedélyt adhat. 
 
A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések 
 
A tanuló joga, hogy amennyiben a Pedagógiai Programban előírt kötelezően választható, nem 
kötelező tanórákra és más iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokra jelentkezzen és 
járjon, a tanulók maximális terhelésére vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével. 
Az iskola minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a 
tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak.(Két tanítási nyelvű 
osztályokba való beiskolázáskor a szülő beíratáskor már nyilatkozatot tesz.) 
A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai 
diákönkormányzat véleményét. A tájékoztató tartalmazza: a választható tantárgyak körét, 
illetve, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja tanítani. 
Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló 
a) milyen szabadon választott tanítási órán, továbbá 
b) melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstanórán, vagy – az állami általános iskolában – 
kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni. (Két tanítási nyelvű osztályokba való 
beiskolázáskor a szülő beíratáskor már nyilatkozatot tesz.) 
Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 
évtől kezdődően, amelyben gyermeke a 14. életévét eléri, a gyermekével közösen gyakorolja. 
A tanuló szülőjével egyetértésben egy jelentkezési lapot tölt ki, amelyen megjelöli a 
választani kívánt tantárgyat, illetve nyilatkozik arról, hogy a nem kötelező tanítási órákra 
történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette.    

Ha a tanulót felvették a nem kötelező tanítási órára, az számára kötelezővé válik, s az 
értékelés, mulasztás, magasabb évfolyamra lépés tekintetében a kötelező órákra vonatkozó 
szabályok érvényesülnek. 
Az iskolába újonnan beiratkozott tanulók, illetve a szülők a beiratkozáskor írásban adhatják le 
a tantárgyválasztással kapcsolatos döntést az iskola igazgatójának. A jelentkezés módosítása 
indokolt esetben az igazgató egyetértésével lehetséges, legfeljebb az előző tanév utolsó 
tanítási napjáig. A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével 
módosíthatja választását. 
 
Diákkörök: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport. 

 
A szakkörök létrehozására javaslatot tehet a tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat 
(a továbbiakban DÖK), vagy a szülői szervezet. 
A javasolt szakkör létrehozásáról– az adott lehetőségek figyelembevételével az igazgató dönt, 
minimum 14 fő részvételével engedélyezheti a működését. A foglalkozásokon való részvétel a 
tanév végéig kötelező. 
A diákköröket pedagógus, szülő, iskola igazgatója, tagiskola vezetője, vagy az általa felkért 
nagykorú személy vezetheti. Megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni és a 
diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell.  
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A diákkör munkájával kapcsolatban az iskolai nevelőtestület véleményezési joggal 
rendelkezik. 
A diákkörök használhatják az iskola helyiségeit és felszereléseit a teremhasználatra vonatkozó 
feltételekkel, amennyiben nem akadályozzák az iskolai foglalkozásokat. 

 
Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához kapcsolódó területek 
használatának rendje. 

Az intézmény összes rendelkezésre álló helyisége elsősorban a nevelő-oktató munka céljait 
szolgálja. Más célra átengedni, csak az intézményvezető engedélyével lehet. Az iskola 
létesítményeit, helyiségeit a közösségi tulajdon védelméért, állagának megóvásáért, a 
berendezések rendeltetésszerű használatáért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 
az energiafelhasználással való takarékoskodásért, a tűz-és balesetvédelem, valamint a 
munkavédelemi szabályok betartásáért a használó felel. 

A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével 
használhatják. Tanítási idő után tanuló csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás 
keretében tartózkodhat az iskolában. A tanítási időn kívüli rendszeres foglalkozásokon való 
részvételt a szülő a tanuló tájékoztató füzetébe történő bejegyzés útján kéri, amit az 
osztályfőnök hagy jóvá. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, 
eszközeit a helyiségleltár szerint kell megőrizni. A tulajdont rongálókat kártérítési 
kötelezettség terheli. Az esetleges rongálásokat és rongálódásokat a tanulók jelentsék az 
osztályfőnöknek, ill. az ügyeletes tanárnak. 
Tornaterem 
• A tornaterembe csak tanári felügyelettel, tiszta váltócipővel lehet belépni. (kivételt 
képezhet az iskolai rendezvények megtartása) 
• A terem tisztaságáért, berendezési tárgyaiért, a szerek épségéért az órát tartó tanár a 
felelős.  
• A bérlő sportegyesület tagjai csak az edző felügyelete mellett használhatják a termet, és 
kötelesek a tornaterem rendjének szabályait betartani, szünetekben tanári felügyelet nélkül a 
teremben tartózkodni TILOS! 
• A tornatermet állandóan zárva kell tartani, kivéve tanórák, sportfoglalkozások és egyéb 
kulturális események idején. 
• Egyéb rendezvények alkalmával (pl.: iskolai rendezvények, ünnepélyek, nem 
sportvetélkedők) mindenki köteles a terem tisztaságára, felszerelésére vigyázni. 
A tanulók a tantermekben csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. Mobiltelefon az iskolába 
behozható, de azt az órák alatt kikapcsolt állapotban kell tartani.Az iskola a személyes 
tárgyakért, értékekért (pl. pénz, óra, számológép, ékszer, mobiltelefon) anyagi felelősséget 
nem vállal még akkor sem, ha azt a tanuló az öltözőben tárolta. Minden tanuló köteles 
megőrizni a tantermek rendjét, melyet a szaktanárok ismertetnek a tanév első tanítási óráján. 
A szaktantermek rendje az adott szaktanteremben év közben is elolvasható. 
Minden tanuló kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit 
rendeltetésszerűen használja. Károkozás esetén a károkozó kártérítést köteles fizetni! A 
teniszpálya egész évben használható a testnevelő tanár értesítését követően. 
(Székhelyintézmény; Vág u.9.) 
Az öltözők: 
Testnevelés óra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell 
hagyni, mely az óravezető tanár felelőssége.  
Mellékhelyiségek használata: 
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• A mellékhelyiség csak funkciójának megfelelően használható. Köteles mindenki a 
higiéniai szokások szerint használni a berendezéseket.  
Konyha: A konyhába kizárólag az ott dolgozók, ill. ellenőrzést végzők léphetnek.  
Ebédlő: 
• Az ebédlőt a tanulók rendeltetésének megfelelően használhatják a tízórai, ebéd 
elfogyasztásakor. 
• A napközis, tanuló szobás tanulók nevelőik felügyelete mellett csoportosan ebédelhetnek a 
kifüggesztett ebédeltetési rendnek megfelelően.  
• A menzás tanulók tanóráik befejezése után önállóan étkezhetnek a kulturált viselkedés 
szabályait betartva.  
• A napközis, tanuló szobás tanulók csak tanári felügyelettel mehetnek az ebédlőbe, melyet 
étkezést követően el kell hagyni. 
• Az ebédlőben köteles a tanuló betartani az ügyeletes nevelők, pedagógusok utasításait a 
nyugodt és kulturált étkezés érdekében. 
Sportpályák: 

• A pályákon felügyelet nélkül tartózkodni tilos! 
• Tanórák közötti szünetekben a kijelölt sportpályák használata felügyelettel engedélyezett. 
• A pályák tisztaságának megóvása minden használó feladata. 
Osztálytermek:  
• Az osztálytermekbe a tanulók tanítási napon 7óra 45 perckor mehetnek be ügyeletes tanár 
felügyelete mellett. 
• A tanítási szünetekben tanuló csak tanári felügyelettel maradhat a teremben. 
• A tantermet a szünetekben zárva kell tartani, a kulcsot a portán le kell 
adni.(Tagintézmény: Pósa u.1.) 
• Az osztálytermek berendezéséért, a tisztaságért az adott osztály és az ott tanító a felelős. 
Egyéb pedagógiai jellegű termek: 
• A terembe a tanulók a foglalkozás megkezdésekor a nevelő vezetésével mehetnek be. 
• A terem berendezési tárgyaiért, felszereléséért a tanár és az ott tartózkodó csoportfelelős. 
Szaktantermek: 
• A szaktantermekben, foglalkozási termekben a tanulók csak a pedagógus felügyelete 
mellett tartózkodhatnak, és a felszereléseket a szaktanárok irányításával használhatják. 
• A szaktantermeket szünetben és a tanítás végén be kell zárni. 
• Az informatika, technika, gyakorlókonyha és kémia szaktanterem használatának rendje a 
termekben a falon kifüggesztve olvasható.  
• A szaktanterem berendezési tárgyaiért és az ott található felszerelésért a szaktanár és az ott 
tanuló osztály a felelős. 
Gépterem:  
A számítógépteremben az ott órát tartópedagógusokon, illetve a tanítási órán vagy tanórán 
kívüli foglalkozáson résztvevő tanulókon kívül az az igazgató, és a helyettes, ill. szerviz 
szakemberei tartózkodhatnak: 
• Más személyek benntartózkodását csak az igazgató engedélyezheti. 
• A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak a teremben, és kizárólag a pedagógus 
által adott és felügyelt feladatokat hajthatják végre a számítógépen. Üzemben lévő géptermet 
felügyelet nélkül hagyni nem szabad! 
• A gépterem kulcsát csak az igazgató által kijelölt személyek vehetik fel. A gépteremben 
folyamatos munkavégzés feltételeit meg kell őrizni. 
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• A géptermi rend megtartásáért, a biztonságos műszaki üzemeltetésért, a helyiség 
áramtalanításáért mindenkor az ott órát tartó pedagógus a felelős. 
• A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani tilos! 
• Bármilyen, nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a szervizek szakemberei 
végezhetnek! 
• A számítógépeket csak rendeltetésszerűen és kizárólag intézményi feladatok elvégzésére 
lehet használni! 
Az iskolai könyvtár működésének rendje 
Az iskolai könyvtár működtetéséért, feladatainak ellátásáért a könyvtáros tanár a felelős. A 
könyvtáros részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. 
Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása az SZMSZ mellékletében található 
Gyűjtőköri Szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának 
figyelembevételével történik. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik 
az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai. 
Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: 
a) tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, 
b) tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása, a könyvtári dokumentumok helyben 
történő használatának biztosítása, 
c) könyvtári dokumentumok kölcsönzése, 
d) tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más 
könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése. 
A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai 
könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre 
szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat az érintett dolgozónak, vagy 
tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanító tudomására kell hoznia. 
A nevelőknek az iskolai könyvtárban illetve a könyvtáros tanító közreműködésével tervezett 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját az igényelt szolgáltatások 
körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral 
egyeztetniük kell. 
A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban 
okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött 
dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, kártérítés fizetésére kötelezhető. A 
kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanító javaslata alapján az iskola igazgatója határozza 
meg.A tankönyvek beszerzésének és értékesítésének módját „Az iskolai tankönyvellátás és 
tankönyvterjesztés rendje” tartalmazza. 
Az intézményi könyvtár az intézmény szakmai tevékenységéhez szükséges kiadványok 
rendszeres gyűjtését, megőrzését szolgálja.Az intézményi könyvtár igénybevételének, 
működésének szabályait a könyvtár működési szabályzata tartalmazza.A könyvtár 
szolgáltatásait az iskola minden tanulója és dolgozója igénybe veheti. Ezek a szolgáltatások a 
következők: 
• Kölcsönzés: kézikönyvek, különleges kiadványok, audioCD, CD-ROM, DVD, 
videofilm és a periodikák kivételével valamennyi dokumentum kölcsönözhető. Részlegesen 
(csak órára, foglalkozásra) kölcsönözhetőek: szótárak, kézikönyvek. 
• Helyben használat: a könyvek helyben történő olvasása a könyvtári helyiségben, a 
periodikák olvasása a könyvtárhelyiségben, valamint a tanári szobában történik.  
A könyvtár rendje: 
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A könyvtár a nyitvatartási időben látogatható. A könyvtár helyiségébe – a dokumentumok 
védelme érdekében – nem szabad ételt, italt bevinni, tüzet gyújtani, dohányozni, illetve olyan 
tevékenységet végezni, ami az állományt károsítja. 
Az az olvasó, aki a könyvtár állományát szándékosan károsítja, a könyvtár szolgáltatásaiból 
kizárható. 
 

III.  A GYEREKEKKEL, TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGG Ő SZABÁLYOK 
A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a 
nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, elosztás rendje 
 
Az iskolai támogatási és megrendelési igények felmérésének folyamatát a 16/2013.(II.28.) 
EMMI rendelet 23.§-a szabályozza. 
Az intézménynek biztosítani kell az arra jogosultak számára az ingyenes tankönyvellátást. 
Ennek fedezete az állami normatíva. Amennyiben az ingyenességre jogosultak 
tankönyvellátása nem biztosítható az erre a célra járó normatívából, valamint a tartós 
tankönyvekre fordítandó hányadból (a támogatás 25%-a), akkor a rendelkezésre álló összeg a 
jogos igények kielégítésére a felmerülő hiány mértékéig kiegészülhet a nem alanyi jogon járó 
támogatásból. A további jogos igények kielégítésére a könyvtár kölcsönző szolgáltatásait kell 
igénybe venni. A tanuló a szülő írásbeli kérelmére, az önkormányzat előírása szerinti 
feltételekkel kedvezményes étkezésben részesülhet, a kérelmet a szükséges igazolásokkal az 
iskola iskolatitkárának kell átadni. 
A munkaközösségek vezetőivel, szaktanárokkal a tankönyvfelelős készíti el a 
tankönyvrendelés tervezetét. Ezt az igazgató elé terjeszti, aki azt, konzultációt követően 
véglegesíti. Az iskolai tankönyvfelelős az osztályfőnökök közreműködésével január 10-ig 
felméri a következő tanév tankönyv-támogatás kedvezményeit igénylőket. 
 
Térítési díj, tandíj befizetésének szabályozása, a visszafizetésre vonatkozó rendelkezések 

A menza befizetése az élelmezésvezetőnél történik a kihirdetett befizetési napokon és 
időpontokban. Az étkezés lemondása előző napon, illetve a mulasztás megkezdése napján 9 
óráig lehetséges. Az előzetesen lemondott étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést 
követő naptól kezdődően a következő befizetés alkalmával beszámítják, a menzajegyet le kell 
adni ebéd előtt. 

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 
 
A rászorultság megállapítása a szülők kérése, kereseti igazolása, az osztályfőnökök valamint a 
gyermekvédelmi felelős személyes tapasztalata illetve egyéb – a gyermekkel személyes 
kapcsolatban állók – jelzése alapján történik. 
Térítési díj, tandíj, hozzájárulás megállapítása a fenntartói szabályozás alapján: A térítési díj 
megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg. 
Az étkezési térítési díjakat az étkezéssel foglalkozó adminisztrátor az igazgató által 
jóváhagyott befizetési napokon havonta szedi be. 
A központilag kiadott igénylő lap minden év június 30-ig adható le. Aki eddig nem hozza be 
az iskolába, az a következő tanévben csak október 1-től veheti igénybe a kedvezményeket. 
A térítési díj fizetési napokat a befizetés előtt 1 héttel az iskola ajtaján- jól látható helyen 
közöljük.  
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Befizetés csak a megjelölt időpontokban történhet. Aki befizetési kötelezettségének felszólítás 
ellenére sem tesz eleget, annak gyermeke a következő naptól az étkezést nem veheti igénybe.  
Hiányzás után a szülő köteles bejelenteni 2 nappal előre, hogy gyermeke mikor jön iskolába 
az étkezés megrendelése miatt. Ha a szülő az előbb felsorolt kötelességeinek nem tesz eleget, 
úgy nem tudunk étkezést lemondani és megrendelni. 
A lemondás telefonon vagy személyesen az élelmezési adminisztrátor értesítésével történhet. 
 
Tandíjfizetési kötelezettség: 
 
229/2012(VIII.28) Kormányrendelet alapján 36. §  
A fenntartó határozhatja meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a nevelési-oktatási 
intézmény vezetője dönt az e rendeletben meghatározottakon kívüli további térítésmentes 
ellátásról, a térítési díj és a tandíj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a 
szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. 
 
Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások 
 
Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott tantermeket távozáskor zárni kell. Az épület és 
az egyes helyiségek nyitására és zárására vonatkozó részletes szabályozás, és a felelősség 
megállapítása a rendészeti szervezeti működési és vagyonvédelmi szabályzatban került 
kidolgozásra. A délelőtti és a délutáni foglalkozásokon csak tanári felügyelet mellett vehetnek 
részt a tanulók, hallgatók. 
Az eszközök, berendezések meghibásodását a terem felelőse köteles azonnal jelezni. A hibás 
eszközöket le kell adni a hiba megjelölésével, az igazgató intézkedik a javításról. Az 
intézményben, annak felszereltségében és berendezési tárgyaiban okozott kárt a károkozónak 
meg kell téríteni. Az iskolához nem tartozó külső igénybe vevők a helyiségek átengedéséről 
szóló megállapodás szerinti időben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket 
vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani 
az iskolai munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat. 
Az iskolai helyiség csak akkor engedhető át használatra, ha a kért időpontban az iskola 
rendeltetés szerinti működését nem zavarja. A tanulók az iskola területére, az egészségre 
ártalmas, illetve testi épséget veszélyeztető eszközt és anyagot nem hozhatnak. Az ilyen 
eszköz észlelése esetén a pedagógus köteles az eszközt ideiglenesen elvenni és a szülőnek 
átadni. A tornateremben és a tantermekben a tanulók csak tanári felügyelettel 
tartózkodhatnak. Óraközi szünetekben az ügyeletes pedagógus köteles a vészhelyzetet, 
előidéző tanulót rendreutasítani. Tanuló az iskolába csak a nevelő-oktató munkával 
kapcsolatos felszereléseket, az ismeretek elsajátításához kötelező és ajánlott eszközöket 
hozhat be.  

A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 
előírások 
 
A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések 
A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon. 
Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen 
eleget tanulmányi kötelezettségeinek. A tanítás megkezdése előtt legalább 15 perccel 
(legkésőbb 7,45 –ig.) érkezzen az iskolába. Tanulónak az iskolából, iskolai rendezvényekről 
távol maradni csak betegség, rendkívüli váratlan esemény miatti akadályoztatás miatt, 
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valamint előzetes engedéllyel lehet. A tanuló tanítási órákról való távolmaradását az 
osztálynaplóba a pedagógus jegyzi be. Az igazolt és igazolatlan mulasztások összesítését az 
osztályfőnök végzi. 
 
Hiányzások, távolmaradások bejelentése, engedélyezése 
Az iskolába érkezéstől a tanuló utolsó órájának befejezéséig a tanulók az iskola épületét 
engedély nélkül nem hagyhatják el. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást a 
szülőnek telefonon vagy személyesen haladéktalanul jeleznie kell. Betegség esetén igazolást a 
körzeti orvos adhat. Betegség vagy egyéb ok esetén a szülő egy tanévben maximum 5 napot 
igazolhat. A betegségből felgyógyulva 1 héten belül igazolni kell a hiányzást.  
Székhely: 
A tanítási óráról való késést a szaktanár a naplóban jelzi.Ha a tanuló nyelvvizsgázik, arról 
igazolást kell hoznia. Ebben az esetben a nyelvvizsga napját, ill. az azt megelőző napot 
igazoltnak tekintjük.  
Az iskolába az első tanítási óra megkezdése előtt 15 perccel kell megérkezni, hogy legyen idő 
az első tanítási órára előkészülni. (Hétfőn a reggeli iskolagyűlések miatt 7.40-re kell érkezni!) 
Esetleges késést az ügyeletes tanár az ellenőrzőben jelzi. (3 késés esetén osztályfőnöki 
figyelmeztetés jár.) 
Hiányzás bejelentése 
Az osztályfőnököt minden hiányzás okáról és várható időtartamáról a hiányzás kezdő napján 
a szülőnek kötelessége értesíteni.A bejelentés történhet személyesen, telefonon, üzenettel.  
 
A tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 
A tanulók jutalmazásának elvei 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 
- példamutató magatartást tanúsít 
- folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el 
- az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 
- iskolai, iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, vetélkedőkön 

vagy előadásokon részt vesz, 
- bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, növeléséhez az 

iskola jutalomban részesítheti. 
1. Tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 
- szaktárgyi dicséret 
- napközis nevelői dicséret 
- osztályfőnöki dicséret 
- igazgatói dicséret 
- nevelőtestületi dicséret 

A dicséretet írásban kell foglalni, a szülő tudomására kell hozni. 
2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző 

tanulók a tanév végén: 
- szaktárgyi teljesítményéért 
- példamutató magatartásáért 
- kiemelkedő szorgalmáért dicséretben részesíthető 

A dicséretet a tanuló bizonyítványába kell beírni. 
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3. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 
oklevelet és/vagy könyvjutalmat kapnak, amelyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola 
közössége előtt vehetnek át. 

4. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje, illetve megyei, országos 
versenyek első 10 helyezettje oklevelet és/vagy könyvjutalmat kap, melyet az 
iskola közössége előtt vehet át. 

Az írásbeli dicséretet az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. Az intézményi 
szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicsérete 
a tanévzáró ünnepélyen, ballagáson történik. 
 
Jutalmazás formái 
Iskolánkban elismerésként a szóbeli dicséretek mellett a következő írásos dicséretek adhatók: 
Szaktanári /osztályfőnöki dicséret adható a tanévben több alkalommal: rendszeres, 
eredményes felkészülésért, kiemelkedő haladásért, egy-egy feladat példamutató elvégzéséért. 
Igazgatói /nevelőtestületi dicséret adható: egy-egy, az iskolának dicsőséget jelentő versenyen, 
vagy más fontos megmérettetésen elért kiemelkedő sikerért, eredményért, valamint félévi és a 
tanév végi kiváló tanulmányi eredményért. 
 
A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 
 
A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek 
Azt a tanulót, aki: 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 
- a házirend előírásait megszegi 
- igazolatlanul mulaszt 
- bármely módon árt az iskola jó hírének, büntetésben kell részesíteni. 

Az iskolai büntetés formái, fokozatai: 
Szóbeli figyelmeztetés előzze meg az alábbi írásbeli figyelmeztetési formákat: 

- szaktárgyi figyelmeztetés 
- napközis nevelői figyelmeztetés 
- osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 
- igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 
- tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

A fegyelmi eljárás során hozott intézkedések: 
- meghatározott kedvezmények megvonása (a tantestület véleményének 

meghallgatásával.) 
- áthelyezés másik osztályba 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 
esetben el lehet tekinteni. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására kell hozni. 
A fegyelmező intézkedéseket a tájékoztató füzetbe/ ellenőrzőbe és az osztálynaplóba is be 
kell írni. 
Ha a kötelességeket vétkesen és súlyosan megszegte a tanuló, fegyelmi eljárás alapján, 
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. Fegyelmi eljárás az alábbi 
kötelességszegések esetén indulhat:  

• A házirend előírásainak többszöri megsértése, 
• a közösségben kárt okozó magatartás,  
• durva viselkedés, trágár beszéd,  
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• élvezeti szerek használatának megkísérlése illetve terjesztése iskolában  
• ha a tanuló a fegyelmező intézkedések fokozatait már megkapta. 
 
Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja, határideje 
 
A kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanuló az igazgató által 
meghatározott időben a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról 
OSZTÁLYOZÓVIZSGA- JAVÍTÓVIZSGA  (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §.-, 
valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 
Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 
• elérte a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5.§-a (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott iskolai nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó 
szakaszában a kettőszázötven tanítási órát, 
• egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja s emiatt a 
tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év 
végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát 
tegyen.  
A nevelőtestület a /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. §. (7) bekezdésben foglaltak 
alapján/ az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan 
mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a (3) 
bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem 
osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak 
száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 
teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 
A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell 
tennie, ha 
• felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 
• engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 
tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 
• a 51. § (7) /a,f/  bekezdésében meghatározott időnél többet mulasztott, és a 
nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 
• a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 
A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. 
 
IV. GYERMEKEK, TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
Tanulói jogok 
 
A tanulók általános jogait a köznevelési törvény 46 § (3) bekezdése tartalmazza. E jogok 
gyakorlásának bizonyos kérdéseit jelen dokumentum is tartalmazza. 
Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. 
Ha a gyermeket jogai gyakorlásában sérelem éri osztályfőnökéhez, diákönkormányzatot 
segítő felnőtthöz, valamint az iskola igazgatójához fordulhat. 
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Jogait ez időponttól kezdve gyakorolhatja a tanuló. 
 
Tájékozódás, tájékoztatás joga 
Tanulóink, jogaik gyakorlásához szükséges információkat 
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• az osztályfőnököktől (osztályfőnöki órákon) 
• szülőktől (szülői értekezlet, fogadóórákat követően) 
• az iskola igazgatójától 
• iskolagyűléseken, a hétfőnkénti diákfórumon  
• egyéni kérésre a DÖK segítőktől 
• a diákönkormányzaton keresztül kaphatják meg (pl.:a Diákönkormányzat 

negyedévenkénti     gyűlésén) 
• az iskola életével kapcsolatos kérdéseikre választ az évenként megrendezésre 

kerülő Diákparlamenten kaphatnak tanulóink.  
Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatnak tanulóink 

• bármely osztályfőnöki órán 
• az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban 
• diákközgyűlésen a diákönkormányzat működési szabályzatában foglaltak szerint. 

Vélemény a diák önkormányzati képviselő útján is alkotható. 
Tanulóink tanulmányaikat, személyüket érintő kérdésekről tájékoztatást kaphatnak 
osztályfőnökeiktől, szaktanáraiktól. 
A Házirendet minden tanév elején illetve az intézménnyel való jogviszony létesítésének kezdő 
napján megkapják az érintett felek (tanuló, szülő, iskolai dolgozó). A tanulónak joga van a 
tanulmányait érintő tájékoztatáshoz, amelyet a pedagógusok a tájékoztató/ ellenőrzőbe 
jegyeznek be. 
A szülő tájékoztatása: 
• a szülői értekezletek rendje: 
- Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként három, a munkatervben 
rögzített időpontú szülői értekezletet tart az osztályfőnök (csoportvezető) vezetésével. A 
szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor 
kerülnek bemutatásra az osztályban oktató-nevelő új pedagógusok is. 
- Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői 
szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. 
• A szülői fogadóórákon a pedagógusok tájékoztatást adnak a tanuló iskolai 
előmeneteléről. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanulók szüleit az osztályfőnök 
írásban behívja az intézményi fogadóórára. 
- Intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a tájékoztató (ellenőrző) 
füzetekben. Írásban értesítik a szülőket a magatartásról, szorgalomról, tanulmányi 
előmenetelről. Tájékoztatják a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a 
szükséges aktuális információkról. 
- A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos 
bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató füzetben is feltüntetni, 
azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni: - a szóbeli feleletet aznap, / - az írásbeli számonkérés 
eredményét a feladat kiosztása napján. 
 
Véleménynyilvánításhoz való jog (Magyarország Alaptörvénye IX. cikk) 
 
• A véleményezési jog gyakorlása szempontjából a DÖK véleményét ki kell kérni a 
tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben.  
A tanulónak joga, hogy szabadon véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát érintő 
kérdésben, különösen az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az iskola 
működéséről. E jog gyakorlása során csak a korrekt, tényeken alapuló, az iskola valamennyi 
dolgozója és hallgatója személyiségi jogait tiszteletben tartó magatartás fogadható el. 



LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
LILLA TÉRI ELEMENTARY SCHOOL 

�H-4031 Debrecen Vág u. 9. 
web:http://www.lilla-debrecen.sulinet.hu 

℡52/413178   �52 530150    e-mail: lilla@iskola.debrecen.hu 

18 
 

 
Kérdés és érdemi válaszhoz való jog 
 
A tanuló kérdéseinek, javaslatainak megválaszolása - a törvény által megszabott 30 napon 
belül - a következő módokon történik: 
- Az év közben felmerülő kérdésre minden hónap első osztályfőnöki órájának első felében. 
-A DÖK tagok havi egyszeri megbeszélésén a DÖK- tanár válaszol az iskola többségét érintő 
kérdésekre. A válaszokat a tagok továbbítják érintetteknek. 
-A többször ismétlődő, nagyobb súlyú, problémák megoldását szolgálja a Diákparlament.  
A tanulói kérdések, javaslatok kezelésének eljárásrendje: 
- Osztályfőnöki óra: a hónap első osztályfőnöki óráján – válasz azonnal vagy az igazgató 
megkérdezése után következő alkalommal, 30 napon belül. 
- Fogadóóra: tanárok, igazgatóhelyettesek és az igazgató fogadóórát biztosítanak, melynek 
időpontját az ellenőrzőbe kell beíratni, ill. előzetesen időpontot igényelni. 
- Diákparlament: fórumként kell működnie évente egy alkalommal. A kérdések, problémák 
nyilvános felvetése és az azonnali válaszadás kötelezettsége a fórum előtt történik. 
 
Vallás gyakorlása, világnézeti nemzeti, etnikai önazonossághoz való jog 
Világnézeti információk tárgyilagos, tényszerű közlésére törekszünk, alapvető erkölcsi 
ismereteket közvetítünk.  A vallás hittanórák keretében gyakorolható, egyházi személy 
vezetésével. Az intézmény biztosítja a hitoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, a 
jelentkezéshez és a működéshez szükséges eszközöket. A tanulónak joga az erkölcstan órán 
vagy helyette hittanórákon részt venni.  A szervezés a szülők és a tanulók igénye alapján 
történik, alkalmazkodva a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez. A szervezés és ellenőrzés 
az egyházi személy feladata. A foglalkozások időpontját az egyházak képviselőivel, valamint 
a diákönkormányzat javaslatát figyelembe véve határozzuk meg.  
Az iskola biztosítja tanulói számára a hit- és vallásoktatást a következő módon: 
Minden tanév szeptemberében tájékoztatást nyújt tanulóinak az iskolában az adott tanévben 
szerveződő hit- és vallásoktatásokról. A hittanórákon való részvétel a szülő beleegyezésével 
történik. Az órák időbeli beosztását és helyszínét a szülőkkel és a hitoktatóval való egyeztetés 
után határozzuk meg az iskola nyitvatartási idején belül úgy, hogy az ne ütközzön sem 
tanórával, sem más foglalkozással, rendezvénnyel. 
A tanulónak joga van a nemzeti, etnikai önazonosságának tiszteletben tartásához. Pedagógiai 
Programban megfogalmazottak szerint felvállaljuk az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók 
segítését, az identitásuk megőrzését, hagyományaik gondozását. /2011. évi CXC. 35.§./ 
 
A tanulói joggyakorlás segítésének módjai, segítségnyújtók köre 
 
Segítségnyújtók köre: osztályfőnökök, diákönkormányzat, gyermek és ifjúság védelmi felelős, 
szociális munkás, gyógypedagógiai asszisztens, osztályközösség 
Különleges gondozáshoz való jog 
A2011. évi CXC. Törvény A nemzeti köznevelésről 46..§-a (3) bekezdésének (g.) pontja 
szerint a tanulónak joga, hogy állapotának, személyes adottságainak megfelelő, 
megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban 
részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon 
segítségért. Az iskolában tanulónak lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden képességét 
kifejlessze. Érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. 



LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
LILLA TÉRI ELEMENTARY SCHOOL 

�H-4031 Debrecen Vág u. 9. 
web:http://www.lilla-debrecen.sulinet.hu 

℡52/413178   �52 530150    e-mail: lilla@iskola.debrecen.hu 

19 
 

• Az alsó tagozatot „felzárkóztatásra szorul” minősítéssel záró tanulók továbbhaladásához, 
eredményes felkészítéséhez, lehetővé kell tenni heti két alkalommal az egyéni foglalkozáson 
való részvételt, melyet a fejlesztő pedagógus vagy a szaktanár végez. 
A tanulói teljesítmény értékelésére vonatkozó szabályok a Pedagógiai Programban találhatók. 
• Joga van tanulónak arra, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli 
felmentést, és szükséges esetben magántanuló legyen. 
 
Felmentések 
 
A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 
véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, az értékelés alól. Ha a tanulót 
egyes tantárgyakból mentesíti az értékelés alól, az iskola egyéni foglalkozást szervez részére, 
melynek keretében segíti a tanuló felzárkóztatását. A beilleszkedési zavarral, tanulási 
nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanuló a közösségi életbe való 
beilleszkedését elősegítő rehabilitációs célú foglalkozásra jogosult. A tanulmányokkal 
összefüggő mentesítési kérelmeket, és egyúttal az egyéni foglalkozásokra való jelentkezést a 
szülőnek írásban, az osztályfőnöknek kell átadnia, aki megfelelő szakintézménybe továbbítja a 
szülő kérését. A szakvélemény eredményének ismeretében az iskola igazgatója biztosíthatja a 
tanuló számára az adott tantárgyból történő értékelés alóli felmentést.A felmentéseket két év 
után felül kell vizsgáltatni.  Felmentések tanítási órák látogatása alól:  
Eljárásrend 
• Kérelem alapján az igazgató felmentheti a tanulót az iskolai kötelező tanórai 
foglalkozásokon való részvétel alól - teljesen, vagy részben -, ha a sajátos helyzet ezt 
indokolttá teszi. Szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján mentesülhet 
tantárgyak, tantárgyrészek értékelése, minősítése alól. Az iskola egyéni foglalkozást 
szervezhet részére. 
 
Magántanulók 
 
Eljárásrend: Szülői kérés alapján: 
- Tanórai foglalkozásokon valórészvétel alóli felmentésről a kérelmeket a szülő személyesen, 
illetve postai úton juttatja el az iskolaigazgató részére. 
- Az igazgató a gyermekjóléti szolgálat írásbeli véleménye alapján dönthet: 
Engedélyezi a magántanulói jogviszony létesítését, vagy megtagadja azt. 
- Engedélyezés esetén a továbbhaladás a kötelező osztályozóvizsga letételével -félévkor, év 
végén – biztosítható. A tanuló felkészítéséről a szülőnek kell gondoskodnia. 
Eljárásrend: Szakorvosi döntés alapján: 
- Ebben az esetben a tanuló felmentését szakorvosi döntéssel kérelmezheti a szülő. Az iskola 
igazgatója írásban válaszol a kérvényre, a tankötelezettség ily módon való teljesítéséről. A 
tanuló félévi, év végi vizsgára való felkészítéséről az iskola gondoskodik. 
-A magántanulókra ugyanazok a jogok és kötelességek vonatkoznak, mint az intézmény többi 
tanulójára. Használhatja az iskola könyvtárát, iskolai étkeztetésben a fenti eljárásrend alapján 
vehet részt. 
 
Szakértői kontrollvizsgálatok 
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A kontrollvizsgálat időpontját a Gyógypedagógiai Szakértő és Rehabilitációs Szolgáltató 
Központ jelöli ki és jelzi az iskolának. A vizsgálat tényéről, idejéről a szülő beleegyező 
nyilatkozatát ki kell kérni az ellenőrző/ tájékoztató útján. Hozzájárulás hiányában fel kell 
hívni a szülő figyelmét arra, hogy köteles a kontroll-vizsgálatra elvinni gyermekét. 
 
Hivatalos ügyek intézése 
 
A tanulói/hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos ügyek intézése: 
- iskolalátogatási bizonyítvány: Szülő írásbeli kérésére az iskolatitkár fogadóórája szerint 
intézheti. 
- tájékoztató füzet/ ellenőrző: Csak az osztályfőnök - aláírásával igazolva - veheti át. 
- bizonyítvány:Csak az osztályfőnök veheti át, szigorú számadású nyomtatványként kell 
kezelni. A tanuló bizonyítványát tanévzáráskor kapja meg, tanévkezdéskor adja le az 
osztályfőnöknek. A leadást a szülő/gondviselő, valamint 14. év felett a tanuló aláírással 
dokumentálja.  
- diákigazolvány igénylése: - Az oktatási igazolványról szóló 362/2011. (XII.30.) 
korm. rendelet szerint a igénylés megkezdése előtt, fel kell keresni az illetékes települési 
okmányirodát, ahol a fényképezési szolgáltatást elvégzik. Az itt kapott adatlap, mely 
tartalmazza a 16 karakterből álló NEK azonosítót az alapja az elektronikus diákigazolvány 
igénylésnek. Az elektronikus felületen az intézmény képviseletére jogosult személy rögzíti az 
igénylő adatait, a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét, majd a 
nyomtatott fedőlapot továbbítja az adatkezelő részére. Az elkészült diákigazolványt a hivatal 
postázza az igénylő lakcímére.  
- ideiglenes diákigazolvány igénylése: az iskolában készítjük, 60 napig érvényes. Ha a 
tanuló az ideiglenes diákigazolványt elhagyja, akkor az állandó diákigazolvány összegének 
5-szörösét köteles megfizetni, a törvénynek megfelelően.  
 
Jogorvoslathoz való jog 
 
Jogsértés vélelme esetén beadványt kell az iskola igazgatójához benyújtani– törvényességi 
kérelem (elbíráló: iskolafenntartó – jegyző) 
Érdekvédelem sértése esetén – felül bírálati kérelem alapján indul vizsgálat.(Bíráló: az erre 
létrehozott bizottság). 
Egyénileg és kollektíven lehet élni a jogorvoslat lehetőségével, amennyiben a felmerülő 
kérdésekre, problémákra kapott válaszok és intézkedések nem kielégítők.  
Ennek fórumai: 
- A nevelőtestület egyeztető bizottsága  
- Diákközgyűlés: évente minimum egy alkalommal ül össze, Az ülés nyilvános. 
Feladata, hogy mindkét fél beszámoljon az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról. 
Eljárási szabályok, eljárást megindító kérelmek (törvényességi és felül bírálati kérelem) 
A.) A legtipikusabb jogérvényesítési módszerek: tárgyalás; intézményen belüli döntéshozó 
szerv, ill. egyéb felső szerv megkeresése felülvizsgálati kérelem, illetve jogorvoslati kérelem. 
B.) Jogorvoslati lehetőségek:  
1. Az érintett panaszt nyújt be az intézmény vezetőjéhez, aki azt 30 napon belül kivizsgálja és 
megteszi a szükséges intézkedéseket. 
2. Az intézmény vezetője által meghozott elsőfokú döntés ellen  15 napon belül lehet kifogást 
tenni az intézményvezető közvetlen felettesénél.  
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3. Jogorvoslati kérelem benyújtása az intézmény fenntartójához: ez a kérelem akkor nyújtható 
be, ha a diák/szülő úgy érzi, hogy a jogszabályban leírt jogát megsértették. 
C.) A jogorvoslati (törvényességi) kérelem:/Nkt. 37.§. alapján/ akkor nyújtható be, ha a 
sértett joga is sérül. 
A jogszabály megsértését jelenti, ha: 
- valaki a jogszabályban foglaltakkal ellentétes dolgot tesz. 
- valaki a jogszabályban foglalt kötelezettséget nem teljesíti, és e hiány jelenti azt, hogy 
jogsértés történt. 
A jogorvoslati kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani. 
D.) A jogorvoslati kérelem követelményei: 
a jogorvoslati eljárást egy írásos beadvány indítja meg 
E.) Semmisségi kérelem 
-  jogsértő döntés semmissé nyilvánítására irányul 
 
Közvetlen demokrácia fórumainak igénybevétele, érdekképviselet diákönkormányzat 
keretében 
 
Demokrácia fórumainak igénybevételével egyesülési jogok: Érdekképviselet, 
érdekvédelem, érdekegyeztetés, DÖK jogainak gyakorlása 
A diákönkormányzat a tanulók érdekeinek képviseletére, védelmére és érdekegyeztetésre 
hivatott olyan diákszerveződés, amelynek működtetése, támogatása az intézmény vezetőjének 
és nevelőtestületének pedagógiai szükségszerűsége okán is célszerű. A tanulók jogaik 
gyakorlása során az iskola igazgatójával tarthatnak kapcsolatot, problémákkal és kérdésekkel 
közvetlenül őt kereshetik fel.  
Az iskolában legalább egy alkalommal diákközgyűlést tartanak a diákönkormányzat 
működése és a tanulói jogok áttekintése céljából. A diákönkormányzat saját szabályzata 
alapján működik. 
Az iskola a diákönkormányzat működéséhez az alábbi feltételeket biztosítja: helyiséget az 
önkormányzat megbeszéléseihez, ötletládát és faliújságot biztosít. 
Ötletláda: A tanuló tanácsait, ötleteit, sérelmeit írásban az iskola központi részén elhelyezett 
zárt ládába leadhatja. Ezekre aDÖK segítő pedagógusok segítségével érdemi választ kapnak. 
A válaszokat a legközelebbi Diákfórumon ismertetik. 
Diákparlament: Évente egy alkalommal kötelezően / április- május hónapban / az iskola 
Diákparlamentet tart, ahol az iskola tanulói és dolgozói részvételével a felmerülő kérdések, 
problémák nyilvános megbeszélésére ad lehetőséget. A megkérdezett a fórum előtt 
válaszadási kötelezettséggel tartozik. Az iskolai közéleti kérdésekben felmerülő vélemények, 
érdekek képviseletére a tanulók nagyobb közössége jogosult. Ez a közösség az iskola 50%+1 
fő tekintetében értendő.  
Diákfórumok: Minden hétfőn 7.40-8.00 időközben a tanulók tájékoztatást kapnak a heti 
szabadidős programokról, versenyekről, eredményekről.  
A diákönkormányzat évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok 
szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet. A diákönkormányzat évenként 
egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönt, melyről a nevelőtestület az éves program 
elfogadásakor nyilvánít véleményt. 
• A közösség életének bármely kérdésében a tanuló véleménnyel, javaslattal, 

problémákkal a nevelőtestülethez fordulhat az osztályfőnök, valamint a diák-
önkormányzativezetőn keresztül. 
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• Egyéni problémákkal, ügyekkel az osztályfőnökhöz, az iskola igazgatójához, a 
diákönkormányzathoz, a gyermek és ifjúság- védelmi felelős pedagógushoz lehet 
fordulni. 

• A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben, pedig időpont 
egyeztetés után kereshetik fel a tanárokat. Egyéni haladással kapcsolatos tájékoztatóra 
az alábbi fórumok szolgálnak:- családlátogatások,- szülői értekezletek,- fogadóórák,- 
nyílt napok, - írásbeli tájékoztató a füzetbe,- szülők és a pedagógus által 
kezdeményezett megkeresések. 

 
V.   A KÖTELESSÉGEK, KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 
 
A 2011. évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény 46. §- ának alapján az iskolának a 
jogszabályban meghatározott kötelezettségek végrehajtására, és szabályozására felhatalmazást 
ad. 
 
 
Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, 
kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
 
A tanuló képességeinek, életkorának megfelelően képviselje az iskolát tanulmányi 
versenyeken, illetve tartsa be a közösségi viselkedés alapvető szabályait és a házirend 
előírásait a tanórákon kívül is az elvárt módon. 
 
Intézményi rendezvények, ünnepek rendje, normatív szabályai 
 
• Az ünnepélyek, megemlékezések formáját, idejét és felelőseit tanévenként az iskola 
munkatervében határozzuk meg. Az iskolai ünnepélyek, megemlékezések, s egyéb összejövetelek 
előkészítése nem történhet a tanítási órák ideje alatt. A megtartott iskolai ünnepélyeket és 
megemlékezéseket az osztályfőnökök az osztálynaplóba bejegyzik.  
• Az iskolai ünnepségeken a részvétel kötelező, kivéve, ha a szülő kérelemmel él a felmentésért. 
Ünnepi öltözet lehetőleg: a) a lányoknak fehér blúz, sötét alj b) a fiúknak: sötét nadrág, fehér ing 
• A munkatervben megfogalmazott feladatok elvégzése kötelessége mind a pedagógusnak, 
mind a tanulóknak. 
 
A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások 
 
Bármilyen rendkívüli eseményt észlelésekor, (pl.: baleset) tanulóink haladéktalanul értesítik a 
felügyelő pedagógust. A tanév első tanítási napján az osztályfőnökök tájékoztatást nyújtanak 
azokról a baleset- és tűzvédelmi szabályokról, melyeket tanulóink saját és társaik testi épségének 
védelmében kötelesek betartani. 
A tanulókat évenként baleset-, és tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni, amit a tanulók 
aláírásukkal igazolnak a naplóban. Tűz- és bombariadó próbákat is kell tartani. 
A baleset- és tűzvédelmi szabályok közül a legfontosabbak: 

• Az épületben úgy kell tanulóinknak viselkednie, és közlekednie, hogy ne veszélyeztesse 
se a maga, se a társai testi épségét.  

• Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) az iskolába hozni illetve 
az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra vinni tilos. 

• Sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, illetve az iskola által szervezett 
iskolán kívüli programokra vinni tilos. 



LILLA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
LILLA TÉRI ELEMENTARY SCHOOL 

�H-4031 Debrecen Vág u. 9. 
web:http://www.lilla-debrecen.sulinet.hu 

℡52/413178   �52 530150    e-mail: lilla@iskola.debrecen.hu 

23 
 

• Az udvaron pedagógusok felügyelnek.  
• Az óraközi szünetekben pingpongozás, kosarazás engedélyezett 
• Futball-labdával játszani csak a napközis nevelő vagy a testnevelő jelenlétében szervezett 

keretek között lehet, gyülekezőkor, szünetben tilos! 
Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, testnevelés-, fizika-, kémia- és 
számítástechnika órákra, ezeket szaktanárok ismertetik a tanulókkal a tanév első tanóráin. Az 
iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségre behozott tárgyakat, eszközöket az iskolában nem 
használhatják a tanulók, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem vállal felelősséget. 
Mobiltelefont tanítási órán csak kikapcsolt állapotban a táskában tárolhatják a tanulók. 
Amennyiben a telefont a tanuló előveszi, használja, játszik vele, kép vagy hangfelvételt készít 
vele, akkor azt a szaktanár azonnal elveheti, amit ezek után csak a szülőknek adunk vissza. 
Az általános emberi együttélési szabályokat minden tanulónak kötelessége megtartani. Többek 
között nem önbíráskodhat, tisztelnie kell tanárait és társai emberi méltóságát. Ezeket az általános 
kötelességeket a köznevelési törvény 46. §-a tartalmazza. 
Kötelességei megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi büntetést von maga után. Az ezzel 
kapcsolatos szabályokat a köznevelési törvény 58.§-a tartalmazza. 
 
További szabályozások az intézmény tagintézményében: 
Lilla Téri Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskolai Tagintézménye 4031 
Debrecen, Pósa u.1. 
Az iskola munkarendje 
A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai 
 
• A tizenhat év alatti tanulók részére 17 óráig tanulói felügyeletet biztosításunk, 
amennyiben a szülő írásban kéri. 
• A tanítási órák naponta 8 órakor kezdődnek. Zavartalanságuk biztosítása érdekében a 
pedagógust és a tanulókat az óráról kihívni, vagy az órát más módon megzavarni tilos. 
Tanulót a tanóráról kiküldeni nem lehet! 
Egyéb foglalkozások rendje 
 
A csoport kialakításának szempontja az (lehetőleg) évfolyamok szerinti működtetés. Alacsony 
számú jelentkező esetén maximum három osztály tanulói alkotnak egy csoportot. 
A téli és a tavaszi szünetben, valamint a tanításmentes munkanapokon, igény esetén (legalább 
10 fő) napközis ügyeletet biztosítunk. Ekkor a csoportok összevonhatók. 
A nyári szünetben a felügyeletet igénylő tanulók a város szervezésében működő nyári 
napközis tábort vehetik igénybe. 
Pl. felnőttoktatáshoz 
A felnőttoktatásban tanuló ugyanolyan tartalmú, ugyanolyan értékű, ugyanolyan jogokat adó 
bizonyítványt kap, mint a nappali rendszerű iskolába járó társa, ezért a kimeneti 
követelményeiben eltérés nem lehet.  

napközi 
otthon 

időtartam tevékenység 

tanuló-
szoba 

időtartam tevékenység 

5. vagy 6. óra 
ebédeltetés 

5. vagy 6. óra 
ebédeltetés 

szabadidős 
tevékenység 

szabadidős 
tevékenység 

14, 20-15,05 tanulási 
tevékenység 14, 20-15,05 tanulási 

tevékenység 
15,05-15,15 uzsonna 15,05-15,15 uzsonna 

15,15-16,00 tanulási 
tevékenység 15,15-16,00 tanulási 

tevékenység 
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16,00-17,00 felügyelet 
biztosítása 16,00-17,00 felügyelet 

biztosítása 
A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő  írásbeli kérésére 
történik. 
Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint 
felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 
Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a NK törvényben 
előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 
• akiknek mindkét szülője dolgozik, 
• akik állami gondozottak, 
• akik nehéz szociális körülmények között élnek. 
Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához kapcsolódó területek 
használatának rendje. 
Belépés és benntartózkodás rendje közoktatási intézménnyel közalkalmazotti vagy 
tanulói jogviszonyban nem állók részére: 
Vagyonmegóvási és biztonsági okok miatt az alábbi módon határozzuk meg az 
intézmény látogatását: 
• A tanulókat kísérő, ill. őket váró hozzátartozók csak az előtérben tartózkodhatnak.  
• Az ügyintézés céljából érkezőket a portai ügyeletes kíséri a kollegákhoz, ill. az irodába. 
• Az iskolába érkező külső személyeknek a portán be kell jelenteniük jövetelük célját, és 
azt, hogy kit keresnek. 
• A tanórák látogatására külső személyek részére a nyílt nap kivételével az igazgató ad 
engedélyt. 
• A tornatermet és az ebédlőt bérleti szerződés alapján igénybevevőknek a foglalkozást 
követően el kell hagyni az épületet. Tantermek bérbeadása esetén a bérbeadási szerződésnek 
tartalmaznia kell a használat rendjét. A bérbeadási összeg mértékét a DIM által kiszámított 
önköltség alapján határozzuk meg. 
 
A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a 
nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, elosztás rendje 
 
•  Előzetesen bejelentett igény esetén tanulóink kölcsönözhetnek tankönyveket iskolai 
könyvtárunkból. Vállalniuk kell, hogy a tankönyveket az intézményből való távozásukkor 
leadják. Rongálódás, hiány esetén a tankönyveket: 
Az első tanév végén az elvesztett dokumentum aktuális beszerzési árának 75%-át 
vagy újjal kell azt pótolni, 
- a második tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 50%-át, 
- a harmadik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 25%-át, 
- a negyedik tanév végén a tankönyv aktuális beszerzési árának 0%-át. (KT-i SZMSZ) 
 
A továbbtanulással, pályaválasztással összefüggő tájékoztatás szabályai 

 
Az iskola pályaválasztási szülői értekezletet szervez a szülők számára. Az általános iskola 
október 31-ig tájékoztatja a 7-8. évfolyamra járó tanulókat a középfokú iskolai felvételi 
eljárás rendjéről továbbtanulási tájékoztató formájában, amely tartalmazza a tanév rendje 
és az aktuális jogszabályok alapján várható feladatokat, határidőket. 
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� Minden tanulónak lehetősége van arra a 8. évfolyamon, hogy szorgalmi időben három 
felsőoktatási intézményt meglátogathasson annak nyílt napján. Ezt az osztályfőnök tartja 
számon, akinek feladata a nyílt napokról való tájékoztatás is. 

Vagyonvédelemre, kártérítésre vonatkozó szabályok, korlátozások 
 
Tiltott tárgynak minősülnek a következők: 8 cm-t meghaladó pengéjű kés, gázspray, 
fegyverre hasonlító tárgy, (játék pisztoly, riasztópisztoly, öngyújtó), bot, lánc, parittya, tiltott 
jelképek, lőfegyver, töltényhüvely, ékszer, pornográf termékek, walkman, napraforgó, kártya, 
szúrásra, vágásra alkalmas egyéb tárgyak.  
Ha a tanórákon használt taneszközöket (rotring, körző stb.), nem a rendeltetésének 
megfelelően használják, azok baleset okozására alkalmasak. A fenti körbe tartozó tárgyak 
elvételre kerülnek, s csak a szülőnek adhatók vissza, és a fegyelmi intézkedésben leírtak 
szerint járunk el.  
Intézményünk elhivatott a gyermekek egészségmegőrzéssel kapcsolatos elvek gyakorlásában, 
ezért szükségesnek tartja szabályozni a gyermekek egészséges életmódját befolyásoló 
termékek fogyasztását. Ennek figyelembe vételével az intézmény területén tilos a taurin 
tartalmú termékek (energiaitalok, teljesítményfokozók) fogyasztása illetve azok árusítása. 

A tanórát, az iskolai rendezvényeket, ill. az iskolai életet zavaró eszközt a tanár felszólítására 
a diák köteles átadni, amit a pedagógus az iskola páncélszekrényébe helyez el. A letétbe 
helyezett eszközt a szülő, gondviselő veheti át. 
Az iskolában semmilyen egymás közötti kereskedelmi tevékenység nem megengedett! 
Pénzzel, értékcikkekkel szerencsejáték nem folytatható. 
A tanulmányi kötelezettség teljesítésével összefüggésben a nevelési- oktatási intézménynek 
jogellenesen kárt okoz, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai alapján 
járunk el. 
Az igazgató megvizsgálja, felméri: 
- A károkozás körülményeit, - Az okozott kár nagyságát, - A károkozó felügyeletét ellátó 
személy felelősségét 
A vizsgálat megállapítása: 
- Ha a kárt a tanuló okozta, a szülőt értesítjük 
- Felszólítjuk az – 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 61. §.- meghatározott keretei között a 
kár megtérítésére 
- Ha a szülő a kár megtérítését nem teljesíti az iskola igazgatója a tanuló/ szülő ellen pert indít 
(kártérítés módja: Ptk: 355. §, a kártérítési felelősség Ptk. 339- 356.§) 
 
A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 
előírások 
Igazoltnak kell tekinteni a hiányzást a következő esetekben 

• A tanuló a szülő szóbeli vagy írásbeli kérésére előzetesen engedélyt kapott a 
távolmaradásra. Az osztályfőnök mérlegeli a család, a gyermek körülményeit és ezek 
ismeretében dönt. Hosszabb – indokolt – távolmaradásra tanév közben az igazgató adhat 
engedélyt.  
• A tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta. 
• A tanuló hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 
• A tanuló a szülő írásbeli kérelmére előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. 
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• Rendkívüli esetben a tanuló előzetes igazgatói engedéllyel hiányozhat, - betegség 
kivételével, legfeljebb négy nap mértékéig, amelynek igazolása szülői igazolás.  
A tanuló hiányzása nem igazolható ha: 
• Határidőre hiányzását nem igazolta 
• A hiányzást nem a házirendben előírt módon igazolta 
• Engedély nélkül távozott az óráról, vagy az iskolából 
Igazolatlan mulasztás jogkövetkezményei 
• Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az első alkalommal igazolatlanul 
mulaszt az iskola ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni, melyben tájékoztatja az 
igazolatlan mulasztások következményeiről. 
Esti/levelező felnőttoktatás –JELENLÉTI ÍV 
A tanítási órák látogatása a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 143.§. alapján az iskolarendszerű felnőttoktatásban (esti, levelező) 
is kötelező. A köznevelési törvény rendelkezése alapján a tanuló hiányzásait az osztályfőnök 
havonta s félévenként összesíti. A hiányzások igazolását (orvosi, munkáltatói,saját) az adott 
hónap utolsó pénteki napjáig kell átadni az osztályfőnöknek.Ha a tanuló, hallgató 20 órát 
igazolatlanul mulaszt – tanulói jogviszonya megszűnik . Ha a tanuló a tanórai 
foglalkozások több mint 50 százalékáról igazoltan marad távol, félévkor és tanév végén 
osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. 
Ha a felnőttoktatásban tanuló hallgatók munkahelyi, gyermeknevelési, egyéb konkrét, 
igazolható elfoglaltságaik miatt rendszeresen nem tudnak részt venni a tanórákon, külön 
kérelemmel fordulhatnak az iskola igazgatójához, aki egyéni mérlegelés alapján felmentést 
adhat a tanórák rendszeres látogatása alól, de a beszámoló vizsgákon való részvétel minden 
esetben kötelező. 
Nem tanköteles tanulók esetében: 
A tanulói jogviszony fenntartása miatt /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 50. § (4) bek ill. 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 143.§. (9) 
bek./ ahiányzást 3 munkanapon belül igazolni kell. Ha a tanuló mulaszt, a szülő vagy 
törvényes képviselője köteles a hiányzás okáról, várható időtartamáról az iskolát tájékoztatni. 
Amennyiben e tájékoztatást elmulasztja, az iskola 3 napon túl a hiányzást igazolatlannak 
tekinti, s ennek megfelelően jár el. A tanuló hiányzásáról az iskola legalább két alkalommal 
(10 illetve 20 igazolatlan tanórai mulasztás) írásban tájékoztatja a szülőt/ törvényes képviselőt 
az igazolatlan mulasztások következményeiről. Amennyiben a tanuló továbbra is 
igazolatlanul mulaszt s igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 30 tanórát, a tanulói 
jogviszonya megszűnik, a tanulói névjegyzékből törlésre kerül. 
Késések 
A tanóráról való késést igazolni kell. A tanuló/ hallgató késés miatt a tanórákról nem zárható 
ki! /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (10) bekezdés 
• Nem tekinthető mulasztásnak, ha a tanuló elkésik a tanóráról.  
• A késést és annak időtartamát a szaktanár az osztálynaplóba bejegyzi. Ha rendszeres a 
késés, az osztályfőnök felelősségre vonást kezdeményez.  
• A késések idejét összeadjuk, s ha ez az idő eléri a negyvenöt percet, a késés egy igazolt 
vagy igazolatlan órának minősül. A késéseket az órát tartó pedagógus jegyzi a napló 
megjegyzés rovatában, dokumentálja a tájékoztató/ ellenőrző könyvben.  
Az eljárás menete további késések esetében:  
• Kapcsolatfelvétel a területileg illetékes gyermekjóléti szolgálattal, illetve az illetékes 
jegyzővel. 
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• A rendszeresen későkkel szemben a házirend fegyelmező intézkedésében leírtak szerint 
járunk el.  
Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok 
alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozóvizsgára jelentkezés módja, határideje 
 
• A tanuló beszámoltatására, az ismeretek számonkérésének formáira a (2)-(4) 
bekezdésben foglaltakat azokon az évfolyamokon kell alkalmazni, amelyeken a helyi tanterv 
bevezetése még nem történt meg. 
• Ha a tanuló a tanév végén- legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot 
kapott, javítóvizsgát tehet. 
• Javítóvizsga letételével folytathatók a tanulmányok akkor is, ha a tanuló az osztályozó 
vizsgáról, a különbözeti vizsgáról elkésik, igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, 
illetve az előírt időpontig nem tette le. 
- A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 
15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év 
során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a vizsgára történő 
jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 
• Ha a tanulót a közoktatási törvény 69. §-ának (2) bekezdése alapján egyéni adottsága 
vagy sajátos helyzete alapján mentesítették a készségtárgyak tanulása alól, tudásáról nem kell 
számot adnia. A mentesítés iránti kérelemben meg kell jelölni a kérelem indokát. Ha a 
mentesítést a tanuló testi érzékszervi, értelmi, beszéd-, illetve más fogyatékosságára 
tekintettel kérik, az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság, ha pedig beilleszkedési 
zavar, tanulási nehézség, magatartási rendellenességre tekintettel kérik, a nevelési tanácsadó 
szakértői véleményét be kell csatolni. 
• Az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független 
vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló 
az (1) bekezdés szerint előre meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát. 
•  A tanulmányok alatti vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. Ha a 
tanulmányok alatti vizsgát az iskola szervezi, a vizsgabizottság az iskola pedagógusaiból áll. 
A vizsgáztatásra kijelölt intézmény által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet 
tagja az a pedagógus, aki abban az iskolában tanít, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban 
áll. 
• Az osztályozó vizsga, javítóvizsga és a beszámoló vizsga részletes szabályait a 
Házirend mellékletét képező Vizsgaszabályzat tartalmazza.  

ESTI OKTATÁS 
MUNKARENDJE 
SZERINT 

Az esti munkarendű oktatásban a számonkérés tanév közben folyamatosan, a 
nappali képzésben elfogadott elvek alapján, dolgozatok, házi dolgozatok, 
feleletek, kiselőadások,  projektmunkák és beszámoló vizsgák formájában 
történik. Tantárgytól függetlenül félévenként legkevesebb három osztályzat és a 
beszámoló vizsgák eredményei alapján állapítjuk meg a tanulók félévi 
osztályzatát úgy, hogy az I. félévben szerzett osztályzatok teljes mértékben 
beleszámítanak az év végén megállapított osztályzatba.  Az a tanuló, aki 
mulasztásai miatt egy vagy több tantárgyból nem szerzett elegendő osztályzatot 
a lezáráshoz, osztályozó vizsgán adhat számot tudásáról.  
Az órákon való részvétel mellett a három beszámoló (novemberben, januárban, 
és áprilisban) illetve az osztályozó vizsga is kötelező. Az esetleges 
akadályoztatást előre jelezni kell. Az indokoltan elhalasztott beszámolót 3 héten 
belül pótolni kell. 
Az esti rendszerű munkarend szerinti oktatásban részt vevő hallgatók tanév 
végén osztályozó vizsgán adnak számot tudásukról, melynek teljesítése az 
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évfolyam eredményes lezárásához kötelező. 

LEVELEZŐ 
OKTATÁS 
MUNKARENDJE 
SZERINT 

A levelező munkarendű oktatásban a számonkérés írásbeli és szóbeli 
beszámolók és osztályozó vizsga formájában történik. A kötelező bejárás mellett 
a tanulók novemberben, januárban, és áprilisban beszámolókon adnak számot 
tudásukról. A tanév végén, a tanév rendjében meghatározott vizsgaidőszakban 
osztályozó vizsgákat szervezünk. Három beszámoló és az osztályozóvizsga 
kötelező, az esetleges akadályoztatást előre jelezni kell. Az indokoltan 
elhalasztott beszámolót 3 héten belül pótolni kell. 

 
Az esti munkarendű oktatásban a számonkérés tanév közben folyamatosan, a nappali 
képzésben elfogadott elvek alapján, dolgozatok, házi dolgozatok, feleletek, kiselőadások, 
beszámoló vizsgák és projektmunkák formájában történik. Tantárgytól függően félévenként 
2-4 osztályzat, illetve a beszámoló vizsgák eredményei alapján állapítjuk meg a tanulók 
félévi/év végi osztályzatát úgy, hogy az I. félévben szerzett osztályzatok teljes mértékben 
beleszámítanak az év végén megállapított osztályzatba. A szaktanár köteles az adott félévre 
vonatkozóan többszöri számonkérési lehetőséget is biztosítani, de a szaktanárral történő 
egyeztetés után, a szaktanár döntésétől függően az egyes számonkérések pótolhatók (ezt 
azonban a tanulónak kell kezdeményezni!) A tanuló jelenléte esetén nem tagadhatja meg az 
évközi írásbeli dolgozat megírását vagy a szóbeli feleletet. Amennyiben ez történik, az adott 
tanóra igazolatlan mulasztásnak minősül. 
Az I. félév lezárásához szükséges érdemjegyek megszerzésére utoljára az I. félév utolsó 
hetében van lehetőség. Amennyiben a tanuló teljesítménye érdemjegyek hiányában nem 
értékelhető, beszámoló vizsgát nem tett, tanulói jogviszonya megszűnik. 
 
Amennyiben az esti munkarendű hallgató osztályozó vizsgán szerzett érdemjegye egy vagy 
max. három tantárgyból elégtelen lett, javító vizsgát tehet. A javító vizsga az év végi 
osztályozó vizsgával, azonos feltételekkel és követelményekkel zajlik. Az év végi 
érdemjegyet javító vizsga csak az augusztus végi vizsgaidőszakban, a megadott időpontokban 
tehető le. 
A levelező munkarendben tanulók heti 2 alkalommal, az órarendben meghatározott napokon 
látogatják a tanórákat. A levelező osztályok tanulói a tanórákon jelenléti ívet írnak alá, a 
hiányzások regisztrálása ez alapján történik. 
A levelező munkarendű oktatásban a számonkérés negyedéves beszámolók formájában 
történik. A kötelező bejárás mellett a tanulók novemberben, januárban, áprilisban a 
beszámolókon adnak számot tudásukról. Júniusban osztályozóvizsga keretein belül. 
A beszámolókon való részvétel kötelező!  Ha a tanuló a novemberi januári , áprilisi 
beszámolón neki fel nem róható, igazolt okból nem jelenik meg, júniusban osztályozó vizsgát 
tehet. Ha a tanuló a 3. beszámolót valamilyen igazolt, neki fel nem róható okból nem kezdte 
meg, így nem kaphatott év végi osztályzatokat, augusztus végén pótvizsgát tehet. A pótvizsga 
az év végi osztályozó vizsgával azonos feltételekkel és követelményekkel zajlik. 
 Ha a levelező munkarendű hallgató osztályozó vizsgán szerzett érdemjegye egy vagy max. 
három tantárgyból elégtelen lett, javító vizsgát tehet. A javító vizsga az év végi osztályozó 
vizsgával, azonos feltételekkel és követelményekkel zajlik. Az év végi érdemjegyet javító 
vizsga csak az augusztus végi vizsgaidőszakban, a megadott időpontokban tehető le. 
 

É
rt

é
ke

lé s ESTI OKTATÁS MUNKARENDJE 
SZERINT 

LEVELEZŐ OKTATÁS 
MUNKARENDJE SZERINT 
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Tanév végén osztályozó vizsgát 
kötelesek tenni a tanulók.  

A beszámolók a vizsga részét 
képezik 

Novemberben beszámoló 
Januárban beszámoló 
Áprilisban beszámoló 

Év végi osztályozó vizsga 

 
*Részletes útmutatást a felnőttoktatás vizsgaszabályzata ad, amely a Házirend függeléke. 
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1. sz. Melléklet 
 

ISKOLÁNK ILLEMSZABÁLYAI 

 
 
A tanulóknak 
1.  Illik figyelmes, udvarias és kulturált magatartást tanúsítani az iskolában társaival és az ott 
dolgozókkal szemben. 
2. Illik az iskolába tiszta ruhában, gondos külsővel, ünnepélyek alkalmával jólöltözötten, az iskola 
nyakkendőjét viselve megjelenni. 
3. A tanítási idő alatt rágózni tilos. 
4. Az iskolaidőben az arc-, köröm-, szem-, hajfestés nem helyénvaló. Ékszereket csak saját 
felelősségére hordhat a tanuló.  
5. A tízórait és uzsonnát a tanteremben kell elfogyasztani, innivalót csak jól zárható tartóban tárolhat a 
tanuló. 
6. Az ebédlőben kulturáltan, fegyelmezetten kell étkezni, az ebéd befejeztével az asztalát tisztán, 
rendben kell elhagyni. 
7. Az iskolában csúnya, durva szavakat nem használunk. 
8. Telefonkészüléket az intézmény területén a tanulók nem használhatnak csak szünetben, kizárólag 
szülővel, hozzátartozóval való telefonbeszélgetésre. Órán kikapcsolt állapotban, táskában köteles 
tartani a tanuló a készüléket. 
 
 
 
2. sz. Melléklet 
Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje: Könyvtárhasználati szabályzat 
 
3. sz. melléklet 
A számítástechnika terem rendje 
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3. sz. melléklet 
A számítástechnika terem rendje 
 

AZ INFORMATIKA GÉPTEREM HASZNÁLATI RENDJE  

Az informatika gépteremben levő gépek, programok nagy értéket képviselnek, ezért azok 
épségének megóvása mindenkinek érdeke és kötelessége.  

A szabályzat a hálózat biztonságos és folyamatos működtetését szolgálja, magában foglalva azon 
szigorú szabályokat és normákat, melyek a hálózat működtetéséhez elengedhetetlenül 
szükségesek. Betartásuk akkor is kötelező, ha valaki nem ért velük egyet vagy nincs tisztában 
jelentőségükkel. A szabályzat nem ismerete nem nyújt felmentést a szankciók alól. A szabályzat 
állandóan elérhető az iskola informatika termében. A szabályzat a későbbiekben további 
pontokkal egészíthető ki, a változások nyomon követése minden felhasználó kötelezettsége. 

A szabályzat alkalmazása tekintetében eszköznek tekintendők: 

- számítógépek  
- a számítógép perifériák (pl. nyomtató, szkenner, egér, stb.)  
- a számítógép hálózat  
- a számítógépeken futó szoftverek  
- a fenti berendezésekhez, szoftverekhez tartozó dokumentációk  
- az adathordozók  

Az eszközök pontos jegyzékét az intézményi leltár tartalmazza.  
A szabályzat elfogadása magában még nem jogosít fel senkit az eszközök használatára. A 
felhasználók által használható eszközök meghatározása a felhasználói jogosultság alapján 
történik. 

Az eszközök kezelése, használata során minden felhasználónak gondosan be kell tartani az 
alábbiakat: 

• A gépterembe csak tanári felügyelettel lehet bemenni. 
• Tilos az eszközök közelében enni, inni, dohányozni, rágógumit fogyasztani. 
• Tilos az órán mobiltelefont –valamint minden olyan kelléket, amely az oktatáshoz nem 

szükséges– használni. 
• Tilos az eszközöket és azok részeit áthelyezni, burkolatukat, csatlakozásaikat megbontani.  
• Tilos a számítógépekre szoftvert telepíteni, illetve engedély nélkül letörölni.  
• A gépteremben mindenki csak annál a gépnél ülhet, amelyet a tanár a számára kijelölt.  
• A felhasználók kötelesek minden meghibásodást jelenteni szaktanáruknak. 
• A felhasználóknak tilos az eszközök elektromos csatlakozásait megbontani. Elektromos 

meghibásodás, pl. zárlat gyanúja esetén az eszközt áramtalanítani kell. Ha a meghibásodás a 
gépterem elektromos hálózatában keletkezik, úgy az egész géptermet áramtalanítani kell a 
főkapcsolóval.  

• Az eszközök használatát az arra kijelölt személy (tanár, munkahelyi felettes vagy 
rendszergazda) ismerteti. Az ő feladata az eszközök kezelésének bemutatása, az ahhoz 
kapcsolódó speciális tudnivalók ismertetése is.  

• Mindenki csak azokat az eszközöket használhatja, melyekre engedélyt kapott, és kezelésükre 
ki lett oktatva.  

• Minden diák egyénileg felelős az okozott rongálásokért, az esetleges szoftveres károkozásért. 
A hibák kijavításának költségei mindig a gép előtt ülő diákot, illetőleg azok szüleit terhelik. 
Az okozott kár megtérítésén kívül a tanuló ellen fegyelmi eljárás is indul. 
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