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Jogszabályi hivatkozás: 

 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2010. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 

 

I. A tanítás rendje, a munkarenddel kapcsolatos szabályok 
 

[Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdései, 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) 

és e)–f) pontjai, 16. § (3) bekezdés, 129. § (1) bekezdés, 2. sz. melléklet] 

 
1. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az iskolában kell lenniük. [Rendelet 

5. § (2) bekezdés b) pont] 

 

2. A tanítás előtti gyülekező helye: 7.30-ig az udvaron, rossz idő esetén a földszinti aulában. 

Az osztálytermekbe reggel 7.30 órától lehet bemenni. [Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont] 

 

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

 

1. óra 08.00 – 08.45   1. szünet 8.45-9.00 
2. óra 09.00 – 09.45   2. szünet 9.45-10.00 
3. óra 10.00 – 10.45   3. szünet 10.45-11.00 
4. óra 11.00 – 11.45   4. szünet 11.45-12.00 
5. óra 12.00 – 12.45   5. szünet 12.45-13.00 
6. óra 13.00 – 13.45 

Ebédszünet 
7. óra 14.30 – 15.15 
8. óra 15.15 – 16.00 

 

A tanóra kezdetét és végét csengetés jelzi, valamint a tanóra kezdete és vége előtt 5 perccel 

jelzőcsengetés hangzik el. A tanulók kötelesek a tanóra előtti jelzőcsengetés elhangzásakor a 

következő foglalkozás helyszínéül szolgáló tanteremhez menni. 

 

A tanítás reggel 8 órától 16 óráig tart. [Rendelet 5. § (2) bekezdés a)–c) pontjai]. 

 

4. Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti 

és utáni felügyeletet. Ez idő alatt a tanulók az erre kijelölt helyen: a folyosón, az udvaron, 

délután a tantermekben tartózkodhatnak az ügyeletet vezető nevelővel. 

Szünetekben a tanulók - az időjárástól függően- az iskolaudvarán tartózkodnak. 1. szünetben az 

alsó tagozat mehet ki, a felső bent marad, a 3. szünettől a felső tagozatosoknak kötelező a 

szüneteket az udvaron tölteni. A 2. szünetben minden osztály a törzstermében tízóraizik. 

Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. 

[Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont] 
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5. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét nem hagyhatja el. Rendkívüli esetben az iskola 

elhagyása csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére lehetséges. [Rendelet 5. § (2) bekezdés 

b) pont] 

 

6. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve 

az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár 

engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni. [Nkt. 46. § (1) bekezdés 

c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

7. Kicsengetés után az óraközi szünetekben a tantermek ajtaját nyitva kell hagyni, a 

szaktantermek ajtóit zárva kell tartani. A tanteremben csak a hetesek maradhatnak. [Nkt. 46. § 

(1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

8. A tanítás eredményessége érdekében a tanulók az órára időben, a szükséges eszközökkel 

érkezzenek meg. [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

9. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként két-két hetes, folyosói 

ügyeletesek. A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. 

Az ügyeletes nevelők mellett diákok teljesítenek ügyeletesi szolgálatot. 

Az ügyeletesi feladatok ellátását a mindenkori 7-8. osztály végzi. 

Az ügyeletesek hetente váltják egymást, 2 fő az aulában és földszinten és 2 fő az első 

emeleten és 2 fő a második emeleten. 

Az ügyeletesi feladatok fél 8-kor kezdődnek és az 5. óra végéig tartanak. A tízórai szünetben 

az ügyeletes tanulók mentesülnek a feladatvégzés alól. 

 
Az ügyeletes feladatai: 

 

1. Szünetben segítenek az ügyeletes nevelőknek a rend fenntartásában és kiküldik a 

tanulókat az udvarra. Ellenőrzik a rendet a mellékhelységekben is. 

2. A jelzőcsengetés és becsengetés között, amikor nincs ügyeletes nevelő a folyosón, az 

ügyeletes diákok ügyelnek arra, hogy minden tanuló a teremben tartózkodjon. 

3. Tanítás végén ellenőrzik a termek rendjét. 

4. A földszinti ügyeletes fél nyolc és nyolc között az aulában tartózkodik, fogadja az érkező 

gyerekeket, felkéri őket a cipőjük letakarítására és azokat a szülőket, akiknek az 

iskolában elintéznivalójuk van, felkísérik a titkárságra. 

5. Amennyiben olyan tanulóval találkoznak, aki nem teljesíti kérésüket, ezzel megszegik a 

házirendben foglaltakat, kötelesek ezt jelezni az ügyeletes nevelőnek, illetve az 

osztályfőnöküknek. 

6. Kötelességeik közt szerepel a példamutató magatartás is, ügyeletesi feladatok 

teljesítésére hivatkozva semmilyen körülmények között sem bántalmazhatják a 

tanulótársaikat, konfliktusukat az ügyeletes nevelőknek kell jelezniük. 

 

[Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pontja, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

10. A hetesek feladata, hogy minden tanítási óra előtt vegyék számba a hiányzó tanulókat, és a 

hiányzásról tegyenek jelentést az órát tartó pedagógusnak. Ha a pedagógus nem jelenik meg az 

órán a becsöngetés után maximum 5 perccel, jelentik a tanári szobában. Gondoskodnak a tábla 

tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságáról. 
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Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlelnek, jelentik az 

órát tartó pedagógusnak vagy az iskolavezetésnek. 

[Nkt. 25. § (2) bekezdése, 46. § (1) bekezdés c) pont] 

 

11. A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást 

büntetik. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 

 

12. Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot írhat. E rendelkezés vonatkozásában 

dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, amely betölti a teljes órát, illetve legalább 

három óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A pedagógus a dolgozatírás időpontját és 

témakörét egy héttel előre köteles bejelenteni a tanulók számára. [Nkt. 25. § (2) bekezdés, 

Rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont] 

 

13. A tanuló joga, hogy dolgozatát a beszedéstől számított két héten belül kijavítva 

megtekinthesse. A szülő joga, hogy fogadóórán gyermeke dolgozatába betekinthessen. 

Határidőn túli értékelés esetén a tanár és a tanuló egyeztetése szükséges az érdemjegy beírását 

illetően. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] 

 

14. A tanteremben tartott utolsó tanítási óra után – a pedagógus felügyeletével –a szemetet a 

padokból kiszedik. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tantermet rendben hagyják el a tanulók. 

[Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pont] 

 

15. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanulónak a tanulói jogviszonyból fakadó 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve jogai gyakorlásához nem szükséges vagyontárgyaiban 

bekövetkezett értékveszteségekért; kivéve. ha azt a tanuló az iskolába érkezéskor az 

osztályfőnökének vagy az intézményvezető által kijelölt pedagógusnak megőrzésre leadja. A 

megőrzési idő alatt az iskola a tárgy felügyeletét és megőrzését vállalja. Az iskolába tilos 

behozni minden olyan eszközt, amely a tanóra és a foglalkozások rendjének jelentős 

megzavarására, személyhez fűződő jog megsértésére kifejezetten és célzottan alkalmas, a többi 

tanulót tankötelmének teljesítésében akadályozza, vagy ártalmas az egészségre és a testi 

épségre. Amennyiben ilyen tárgy birtoklására fény derül, a tanuló köteles azt jelenteni, illetve 

átadni a pedagógusnak, aki az elvett dolgot jól zárható szekrénybe helyezi el, és haladéktalanul 

értesíti arról a tanuló szülőjét annak közlésével, hogy az elvett tárgyat mikor veheti át. [Nkt. 25. 

§ (3) bekezdés] 

 

16. Az iskola területén és az iskola által szervezett rendezvényeken a tanulónak dohányozni, 

szeszes italt fogyasztani tilos. [Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdés] 

 

17. Tanítási órákon és iskolai rendezvények alatt mobiltelefon és bármilyen hordozható 

digitális lejátszó használata tilos. [Nkt. 25. § (2) bekezdés, Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pont] 

 

18. Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, 

szúró- és vágóeszközök, gyufa, napraforgó- és tökmag, kártya, dohány, szeszes ital, gyúlékony 

vegyszer, robbanószerek. [Nkt. 25. § (3) bekezdés] 

 

19. Tanulóink minden tanév elején tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesülnek, amelynek 

során fel kell hívni a figyelmüket a veszélyforrások elkerülésére. Ennek megtörténtét az 

osztályfőnökök a naplóban rögzítik. Ezen kívül kémia, számítástechnika, technika, testnevelés 

tantárgy(ak)ból balesetvédelmi oktatásban részesülnek, melyet a tanulók aláírásukkal 

igazolnak. Egyéb rendkívüli események esetén szükséges teendőket a szervezeti és működési 

szabályzat tartalmazza. [Rendelet 129. § (1) bekezdés] 
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20. A pedagógusok a védő-óvó előírások figyelembevételével vihetik be az iskolai 

foglalkozásokra az általuk készített, használt pedagógiai eszközöket. [Rendelet 2. sz. melléklet] 

 

21. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után 

lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, 

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

Tanításon kívül az iskola létesítményeit a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak 

megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása minden diák számára kötelező. 

[Rendelet 5. § (2) bekezdés f) pont] 

 

II. A tanulók jogai és kötelességei 
 

[Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdés, 46. § (1) bekezdés c) pont és (9)–(11) bekezdés, 50. § (1) bekezdés, 

Rendelet 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja és a (2) bekezdés d) és g) pontja, 14. § (5) bekezdés, 51. 

§ (2) bekezdés b)–c) pontja és (10) bekezdése] 

 

1. A köznevelés ágazati kerettörvénye és a végrehajtására kiadott rendeletek részletesen 

tartalmazzák a tanulók jogait és kötelességeit. [Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdés] 

2. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi 

kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, a dolgozatokat megírja, a házi 

feladatait elkészítse. 

3. A tanuló a tanítási órákra köteles magával hozni az ellenőrzőt és a szükséges 

felszereléseket. Amennyiben az utóbbiak hiányában vagy neki felróható okból nem vesz 

részt az órai munkában, szaktanári figyelmeztetésben részesül. 

4. A tanuló köteles érdemjegyeit tanári felszólítás nélkül beírni az ellenőrzőbe, és aláíratni 

szüleivel. Az ellenőrző hanyag vezetéséért osztályfőnöki figyelmeztetés jár. 

5. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont, ezért lopás vagy 

rongálás esetén ezt a tényt jelzi az ügyeletes tanárnak, vagy az órát tartó szaktanárnak. 

Az iskola területén talált tárgyakat a titkárságon kell leadni. 

6. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak, az iskola 

alkalmazottainak, tanuló társainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 

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

haladéktalanul jelentse a másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet. 

8. Egészséget, közerkölcsöt-közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, 

sajtóterméket tilos az iskolába hozni. 

9. A tanuló kötelessége, hogy a tanítási óra zavartalan lefolyása érdekében mobiltelefonját 

kikapcsolva vagy lenémítva tartsa. Mobiltelefont tanítási óra ill. iskolai foglalkozás alatt 

bekapcsolva tartani, használni tilos! Egyéb elektronikai eszközökre is a 

mobiltelefonokra vonatkozó szabályok érvényesek. Az iskola semmiféle 

mobiltelefonnal kapcsolatos káreseményért (elvesztés, eltűnés, rongálódás, stb.) 

felelősséget nem vállal, illetve ez ügyben vizsgálatot nem folytat. 

10. Az iskolába kerékpárral érkező gyermek kerékpárját a kerékpártárolóban lezárt 

állapotban tárolhatja, lezáratlan kerékpárok eltűnéséért illetve a kerékpárokban 

keletkezett károkért az iskola felelősséget nem vállal. A tanuló kerékpárját csak az 

iskola területén kívül használhatja. 

11. A tanulótársak és felnőtt dolgozók törvényileg garantált személyiségi jogainak 

védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket ill. 

hangfelvételeket a diák nem készíthet, hagyományos vagy digitális fényképezőgéppel, 

kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. 

Ellenkező esetben ezek a készülékek kikapcsolt állapotban zárt, lepecsételt borítékba 

kerülnek, melyet a tanuló szülője vehet át az iskolában. 

12. A tanuló biztonsági okokból köteles az iskolában tartózkodni a tanítási idő végéig. 

Rendkívüli esetben, a szülő írásos engedélyével a diák hagyhatja el az iskolát. 

 

13. A tanuló kötelessége, hogy az iskola udvarán lévő játszótér játékait rendeltetésszerűen 
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használja. 

14. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolja. A 

szociális támogatáshoz való, a különböző részvételi és választási jogok, továbbá az 

iskolai munkamegosztásban intézményesített együttműködési jogosultságok a tanuló 

által megkezdett első tanév kezdetétől, a létesítményhasználat, az iskolai 

rendezvényekre vonatkozó előírások azonban már a beíratást követően illetik meg a 

tanulót. [Nkt. 50. § (1) bekezdés] 

15. Az iskolai foglalkozás keretében a tanuló által készített dolgok tulajdonjoga a tanulót 

illeti meg, ha a dolgot az általa hozott anyagból készíti el. Ez esetben a tanuló 

tulajdonjogát – írásos megállapodás alapján – átruházhatja az iskolára. A tanulói 

jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítése során a tanuló által iskolai anyagból 

készített dolgok tulajdonjoga az iskolát illeti meg. A kiskorú tanuló szülője – a 14. 

életévét betöltött tanuló esetén a tanulóval egyetértésben – megállapodhat az 

intézményvezetővel abban, hogy a tanuló az általa készített dolog tulajdonjogát az 

intézménytől adásvétel útján megszerzi. Ez esetben a vételárat az anyagköltség és a 

befektetett munka arányában kell megállapítani. Ha tanuló által előállított intézményi 

tulajdonban lévő dolgot az intézmény bérletbe adja, vagy – az adásvétel kivételével – 

gyümölcsözteti (hasznait szedi), a bevétel …… %-a illeti meg a tanulót. Ha a dolgot az 

intézmény értékesíti, a tanulót a bevételből származó nyereség tekintetében a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott díjazás illeti meg. [Nkt. 46. § (9)–(11) 

bekezdés, Rendelet 5 § (1) bekezdés b) pont] 

16. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógus felügyelete mellett részt vegyen az iskolai 

közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak 

minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, 

foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése. [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) 

pont] 

17. A tanuló kötelessége, hogy minden iskolai ünnepélyen (tanévnyitó, tanévzáró, ünnepi 

megemlékezések, hagyományos iskolai rendezvények) – az előre megbeszéltek szerinti 

– ünnepélyes ruhában jelenjen meg, a lányok fekete szoknyában vagy nadrágban és 

fehér blúzban, a fiúk pedig fekete nadrágban és fehér ingben. [Nkt.25. § (2) bekezdés] 

18. Az étkezési térítési díjakat havonta, minden hónapban a kijelölt napokon kell az imenza 

felületen átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában személyesen befizetni. 

[Rendelet 5. § (1) bekezdés b) pont] 

19. Adott napra megrendelt étkezési térítési díj csak abban az esetben nem kerül 

elszámolásra, ha az étkezést a tanuló vagy szülője legalább egy nappal előre a napközis 

nevelőnél, az imenza felületen vagy az iskola titkárságán lemondja. [Rendelet 5. § (1) 

bekezdés b) pont] 

20. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével 

szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a 

következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. [Rendelet 5. § 

(2) bekezdés d) pont] 

21. A tanuló szülője dönthet, hogy gyermeke az egyházi jogi személy által megszervezett 

hit- és erkölcstan vagy a kötelező etika órán kíván részt venni az Nkt. 35. §-a szerint. 

A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetéig az igazgató engedélyével írásban 

módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését. [Rendelet 5. § (2) bekezdés 

d) pont, 14. § (5) bekezdése] 

22. Az Nkt. 97. § (7) bekezdése szerint a történelmi egyházakkal egyeztetve – heti 1 

alkalommal – biztosított tanulóink számára a hitoktatás. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] 

23. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozásokról igazolni kell. [Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont] 

24. A szülő egy tanév folyamán gyermekének tíz nap hiányzását igazolhatja. Ennél 

hosszabb időtartamú hiányzásra engedélyt – indokolt esetben – az iskola igazgatója 

adhat. [Rendelet 51. § (2) bekezdés b)–c) pontjai] 

 

25. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb – az előbb megjelölt 

időponttól számított – három tanítási napon belül igazolhatja mulasztását. Mulasztás 
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esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak 

minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Utólagos igazolás 

nem fogadható el. [Rendelet 51. § (2) bekezdés b)–c) pontjai] 

26. Ha a tanuló az óra megkezdése után érkezik, későnek számít. Amennyiben a tanuló 

elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, 

hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül, az osztálynaplóba bejegyzi. Több 

igazolatlan késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a tanóra 

teljes időtartamának megfelelő számú percet, egy tanítási óráról történő igazolatlan 

hiányzásnak minősül. [Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pont, 51. § (10) bekezdés] 

27. Az iskola által szervezett, kötelező és szabadon választható iskolán kívüli 

rendezvényeken, programokon a tanulóknak a kulturált viselkedés általános szabályai 

szerint kell részt venniük. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a részt vevő diákoknak 

kötelező betartaniuk, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a kötelességszegő 

tanuló fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető, valamint a 

szabadon választott programból kizárható. Valamennyi tanulóra nézve elvárt, hogy az 

iskolán kívüli rendezvényeken fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek, tartsa be a 

közlekedési szabályokat, alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést 

használjon, felszerelését, ruházatát tartsa rendben. [Rendelet 

5. § (2) bekezdés g) pont] 
 

 

III. Az egyéb foglalkozások rendje 
 

[Nkt. 25. § (2)–(3) bekezdése, 46. § (1) bekezdés c) pont, 72. § (4) bekezdése, Rendelet 5. § 

(1)–(2) bekezdése, 16. § (3) bekezdés] 

 

1. Az egyéb foglalkozásokon való tanulói részvétel – a szakértői bizottságok 

szakvéleményében és szakértői véleményében előírt fejlesztő foglalkozások kivételével – 

önkéntes. Az egyéb foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a 

jelentkezés egy tanévre szól. [Rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja, 16. § (3) bekezdés] 

 

2. Annak a tanulónak, aki a szakértői bizottság szakvéleményében vagy szakértői 

véleményében foglaltak szerint fejlesztő foglalkozáson való részvételre kötelezett, e 

foglalkozásokról történő távolmaradását igazolnia kell. A mulasztás a kötelező tanórai 

foglalkozásokkal esik azonos megítélés alá. [Nkt. 25. § (2) bekezdés, 72. § (4) bekezdés, 

Rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja] 

 

3. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. 

A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. [Nkt. 25. § (2) 

bekezdés] 

 

4. Az iskolában tanítási idő után – az intézményvezetővel való egyeztetést követően, 

beleegyezésével – iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy 

a tanulókra pedagógus felügyeljen. [Nkt. 25. § (2) bekezdés] 

 

5. Az egyes egyéb foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény 

megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az osztálytermekben 

tartott osztályrendezvények után a tanterem takarítását – a pedagógus felügyeletével – a 

rendezvényt szervező osztály végzi. [Nkt. 46. § (1) bekezdés c) pont] 

 

 

 

IV. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések 

formái és alkalmazásának elvei, valamint a tankönyvkölcsönzéssel, a 
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tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott 

kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve 

elengedésével összefüggő kérdések 
 

[Rendelet 5. § (1) bekezdés e)–f) pontja, Tpr. 8. § (7)–(8) bekezdése] 

 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy 

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

munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport-, kulturális versenyeken, 

vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének 

megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) 

pontja] 

 

2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári, 

napközis nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. [Rendelet 5. § (1) bekezdés 

e) pont] 

3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi 

munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményükért, példamutató 

magatartásukért, kiemelkedő szorgalmukért dicséretben részesíthetők. Öt szaktárgyi dicséret 

után nevelőtestületi dicséret adható. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. 

[Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 

 

4. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, 

oklevelet és könyvjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen vehet át. [Rendelet 5. § (1) 

bekezdés e) pont] 

 

5. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon 

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. [Rendelet 5. § (1) bekezdés 

e) pont] 

 

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell 

foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. [Rendelet 5. § (1) bekezdés e) pont] 

 

7. Azt a tanulót, aki tanulói jogviszonyából fakadó lényeges kötelezettségeit – a tanulmányok 

teljesítését ide nem értve – folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, 

fegyelmező intézkedésben lehet részesíteni. [Rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont] 

 

8. A fegyelmező intézkedések formái: szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki 

figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás, igazgatói figyelmeztetés, 

igazgatói intés, igazgatói megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés. [Rendelet 5. § (1) bekezdés 

f) pont] 

 

9. Az iskolai fegyelmi intézkedések kiszabásánál a tettel arányos büntetés, a fokozatosság elve 

és a nevelő célzat érvényesül. [Rendelet 5. § (1) bekezdés f) pont] 

 

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

tekinteni, s a tanulót legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos 

kötelességszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek: durva verbális agresszió, a másik 

tanuló megverése, egyéb testi és lelki bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, 

szeszes ital) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos és súlyos gondatlansággal elkövetett 

károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése. [Rendelet 5. § 

(1) bekezdés f) pont)] 
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11. Amennyiben az olvasó a könyvtári könyvet elveszíti vagy megrongálja, az adott kiadású 

mű egy másik, kifogástalan példányát kell a könyvtárnak visszaszolgáltatnia. Amennyiben erre 

nincs mód, az olvasó a mindenkori beszerzési költséget köteles megtéríteni az iskolának. 

 

Az olvasó a tanulói vagy közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése előtt köteles a könyvtári 

tartozását rendezni. 
 
 

V. Egyéb rendelkezések 
 

[Nkt. 39. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdése, Rendelet 5. § (1) bekezdés d), g)–h) pontjai, 24. 

§ (6) bekezdése] 

 

1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A 

diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport stb. [Nkt. 48. § (1) 

bekezdés] 

 

2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző 

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

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

figyelembevételével – az éves munkaterv elfogadása és a tantárgyfelosztás jóváhagyása alapján 

a nevelőtestület dönt. [Nkt. 48. § (1) bekezdés] 

 

3. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják a tanulókat az iskola 

egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról. [Rendelet 5. § 

(1) bekezdés d) pont] 

 

4. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a 

tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön és az elektronikus naplón) keresztül írásban 

tájékoztatják. Amennyiben a tanuló tájékoztató füzete (ellenőrző könyve) a pedagógus számára 

rendszeresen nem elérhető, a szülő számára kötelező tájékoztatás az igazgató által elrendelt 

formában történik. [Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pont] 

 

5. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak 

az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a 

diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezet képviselőjéhez fordulhatnak. A tanulói 

véleménynyilvánítás jogának gyakorlását segítő fórumok és eljárások az iskolában a 

következők: szervezett és rendszeres belső közvélemény-kutatás, rendszeres diák- 

önkormányzati gyűlés. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola 

igazgatóságával, nevelőivel, vagy a szülői munkaközösség vezetőjével. Javaslataikra tizenöt 

napon belül érdemi választ kell kapniuk. [Nkt. 39. § (1) bekezdés, Rendelet 5. § (1) bekezdés 

d) pont] 

 

6. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az 

iskola igazgatója a tanévnyitón, a tanévnyitó szülői értekezleten, illetve az iskola honlapján 

folyamatosan tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein a szülőket 

szóban tájékoztatják. [Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pont] 
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7. A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül 

vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben 

érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői 

munkaközösséghez fordulhatnak. [Rendelet 5. § (1) bekezdés d) pont] 

 

8. Az iskolában használt elektronikus napló adataiba a szülő az online felületen az iskola által 

számára – szülői jogon – biztosított jelszó használatával beletekinthet. [Rendelet 5. § (1) 

bekezdés g) pont] 

 

9. Az iskolában az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a helyi 

tanterv tantárgyi programjainak kimeneti elvárásaiként meghatározott továbbhaladási feltételek 

alkotják. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjait, az osztályozó vizsgára jelentkezés 

módját és határidejét az iskola igazgatója határozza meg a jogszabály adta keretek között, s 

hirdetmény formájában az iskola honlapján, a tanulói tájékoztatás fórumain és az osztályfőnök 

útján a tanulók és szüleik tudomására hozza a vizsga lebonyolítását megelőzően. [Rendelet 5. 

§ (1) bekezdés h) pont] 

 

VI. Az egészséges életmódra nevelést szolgáló intézményi szabályok 
 

[Rendelet 129. § (1) bekezdése] 

 

1. A tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a 

foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, az elvárt és tilos magatartásformákat a 

szorgalmi időszak megkezdésekor, valamint szükség esetén életkoruknak és fejlettségi 

szintjüknek megfelelően ismertetni kell. 

 

2. Azoknál a tantárgyaknál, ahol a baleseti veszélyforrások fokozottabban fennállnak (technika, 

testnevelés, fizika, kémia, számítástechnika) a pedagógus köteles az első tanórán a tanulókat 

tájékoztatni a szaktárgy sajátosságaiból adódó veszélyhelyzetekről és azok megelőzési 

módjáról. 

 

3. Az iskola területén és közvetlen környékén, illetve a szervezett tanórán kívüli 

foglalkozásokon dohányozni, valamint tudatmódosító szereket fogyasztani szigorúan tilos. 

 

4. Az intézménynek rendszeresen gondoskodnia kell az egészséges életmód – életkori 

sajátosságoknak megfelelő – népszerűsítéséről a tanulók körében. E feladat teljesítéséhez az 

nevelőtestület a diákönkormányzattal együttműködik a szükséges tárgyi és személyi feltételek 

biztosításában. 

 

5. Valamennyi intézményi programon nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges táplálkozás, 

a megfelelő testmozgás, a minőségi életvitel gyakorlati megvalósítására. 

 

6. Az osztálytanítóknak, a napközis nevelőknek és a szaktanároknak a foglalkozásaikon, 

valamint a tanulókkal való kötetlen programokon az egészséges életmód mibenlétével 

rendszeresen kell foglalkozniuk. 

 

7. Szünetekben a tanulók - az időjárástól függően- az iskola udvarán tartózkodnak. 1. szünetben 

az alsó tagozat mehet ki, a felső bent marad, a 3. szünettől a felső tagozatosoknak kötelező a 

szüneteket az udvaron tölteni. 

8. Az iskola minden programját a pedagógiai program részeként megalkotott egészségnevelési 

program alapján kell tervezni és lebonyolítani. 
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Az iskola házirendjének betartása az intézmény minden diákjának, pedagógusának, 

alkalmazottjának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek kötelessége. A 

házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során az intézményi tanács/ 

iskolaszék/szülői szervezet és a diákönkormányzat véleménynyilvánítási jogát gyakorolta. 

 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Az informatika terem rendje 

2. sz. melléklet: Etikai kódex 

3. sz. melléklet: Járványügyi intézkedési terv
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AZ INFORMATIKA-TEREM HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

 
A teremben található nagy értékű gépek, berendezések, programok megóvása, hosszú távú 

használhatósága céljából az alábbi szabályokat kötelező betartani: 

 

1. Csak tanári felügyelet mellett, utcai, udvari használatra igénybe nem vett cipőben 

(papucs, benti cipő stb.) lehet belépni. 

2. Csak a tanórához szorosan kapcsolódó eszközök, tárgyak (íróeszköz, füzet, tankönyv) 

vihetők be. A bevitt dolgok (mérete, anyaga stb.) nem veszélyeztethetik a teremben 

található számítógépek és tartozékaik épségét, használhatóságát. 

3. A terembe enni- és innivalót bevinni szigorúan tilos. 

4. Fokozottan fegyelmezett magatartás kötelező. (Szaladgálás, lökdösődés, hangoskodás, 

stb. tilos.) 

5. Programok (fájlok, mappák) törlése, telepítése szigorúan tilos. 

6. A gépek szoftver és hardver beállításait tanulók nem, vagy csak kifejezett tanári kérés, 

engedély esetén változtathatják meg. (képernyővédő, háttér, hangszóró és fülhallgató 

csatlakozók helye stb.) Amennyiben az órán változtatás történik az alapbeállításokon, 

úgy azt az óra végén vissza kell állítani. 

7. Ismeretlen, vagy az aktuálisan futtatott programhoz nem illő ablakok, hibaüzenetek 

megjelenése esetén az órát felügyelő tanárnak szólni kell még akkor is, ha tudjuk, hogy 

mit kell tenni az adott esetben. 

8. A tanulók a saját maguk által készített fájlokat hazavihetik, elküldhetik e-mailben. A 

másolást, küldést csak tanár végezheti vagy engedélyezheti. 

9. A gépterembe csak azok léphetnek be, akik a használatára vonatkozó szabályokat 

megismerték és elfogadták. 

10. A fentiek megszegése házirendben megfogalmazottak szerint fegyelmi vétségnek 

számít. 



ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 
 

 

 

ETIKAI KÓDEX 

 

 
1. Az iskola épületén belül és kívül köszönünk tanárainknak, az iskola dolgozóinak és 

társainknak. 

 

2. Az iskolában dolgozókkal és diáktársainkkal legyünk figyelmesek és viselkedjünk 

tisztelettudóan. 

 

3. A kulturált viselkedés írott és íratlan szabályait mindenhol tartsuk be. (Csúnya, 

ízléstelen kifejezéseket ne használjunk, érzelmeinket diszkrét formában nyilvánítsuk 

ki.) 

 

4. Elvárás tanulóinkkal szemben, hogy az iskolai foglalkozásokon a tananyag 

feldolgozásában aktívan részt vegyenek, ha óra közben kérdezni, vagy felelni akarnak, 

azt kézfelnyújtással jelezzék, közbeszólással a tanítás menetét ne zavarják 

 

5. Az iskolában elvárás a tiszta, ápolt, kulturált külső, a helyhez és alkalomhoz illő ruházat. 

 

6. Az iskolai ünnepségeken sötét nadrág, szoknya és fehér ing, blúz az elvárt öltözet. 

 

7. Vigyázzunk egymás és magunk testi épségére. (Az épületen belül ne rohangáljunk, 

balesetet okozó tárgyakat ne vigyünk magunkkal.) 

 

8. Vigyázzunk iskolánk tisztaságára, rendjére. Óvjuk az intézmény berendezési tárgyait, 

eszközeit. Az általunk okozott károkat meg kell térítenünk. (Az iskola helységeit 

rendeltetésüknek megfelelően használjuk, ne szemeteljünk, a kölcsön kért eszközöket 

pl. könyveket vigyük vissza!) 

 

9. Az iskolában TILOS dohányozni, alkoholt fogyasztani, kábítószerezni. 

 

10. Az iskolán kívüli magatartásunkkal öregbítsük iskolánk jó hírnevét. 
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JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 

 
 

Az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola járványügyi szabályzata az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben 

a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről alapján készült és annak 

kiegészítéseként az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolára vonatkozó speciális 

rendelkezéseket tartalmazza. 

A nevelési-oktatási intézményt kizárólag COVID fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges 

gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban, nevelésben, ill. az intézmény működtetésében csak 

COVID tünetektől mentes, egészséges dolgozó vehet részt.   

 

Milyen tünetek utalhatnak koronafertőzésre? 

COVID fertőzésre gyanús, amennyiben hirtelen kezdettel a gyermeknél, tanulónál az alábbi 

tünetek legalább egyikét észlelik:  

- köhögés (száraz, ingerlő jellegű) 

- láz 

- nehézlégzés 

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara. 

A fertőzést valószínűsíti, amennyiben a tünetek kezdetét megelőző 14 napban az illető szoros 

kapcsolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel, ill. olyan országban/ területen/intézményben 

tartózkodott, ahol igazolt COVID-19 járvány zajlik. 

 

A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronafertőzés gyanú vagy igazolt fertőzés 

van és az orvos utasításáig a gyermek az intézményt nem látogathatja. 

 

Teendők gyanús tünetek esetén: 

A tünetek megjelenését a diákok jelezzék a pedagógusnak, kollégiumi nevelőnek.  

A tüneteket mutató személyre az orrát és száját eltakaró sebészeti maszkot kell helyezni és 

ideiglenesen el kell különíteni az intézmény többi dolgozójától, tanulójától. Egy elkülönítő 

helyiségben egyszerre csak egy gyanús eset lehet. A tanuló felügyeletét végző és a helyiség 

takarítását végző személynek sebészeti maszkot, védőszemüveget vagy arcvédőt, gumikesztyűt, 

hosszú ujjú védőköpenyt kell viselnie és kézfertőtlenítést kell végezni a tünetekkel rendelkező 

személy érintése előtt és után, valamint a védőfelszerelés felvétele előtt, levétele után. Lehetőség 

szerint a tüneteket mutató személytől legalább 1 méteres távolságot kell tartani. Gondoskodni kell 

a helyiség folyamatos szellőztetéséről az ajtó zárva tartása mellett.  

Gyanús esetekben szükséges a szülő értesítése mellett az iskolaorvossal ill. a gyermek 
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háziorvosával történő telefonos konzultáció, aki dönt a további teendőkről. A tünetekkel 

rendelkező gyermek ne használja a tömegközlekedést, hanem egyénileg autóval, sz. e. mentővel 

szállítsák sebészi maszkban. 

 

Javaslatok az osztályfőnököknek: 

- Kérjék meg a krónikus beteg gyermekek szüleit, hogy hozzanak igazolást a gyermek 

háziorvosától a gyermek krónikus betegségéről és a gyermekre vonatkozóan az iskolában 

javasolt védő intézkedésekről. 

- Készítsenek nyilvántartást a tanulók szüleinek, valamint háziorvosának elérhetőségéről 

(név, telefonszám) a kapcsolattartáshoz. 

- Tudatosítsák a gyermekekben és a szülőkben, hogy akut betegség esetén konzultáljanak a 

háziorvossal az iskolába járásról. 

- Tanítsák meg a gyerekekkel a köhögési etikettet és a járvány elleni védekezés lehetőségeit 

( távolságtartás, maszk használata, szellőztetés, kézmosás). 

 

Általános óvó-védő rendszabályok: 

- szappanos kézmosás ill. kézfertőtlenítés szükséges az intézménybe történő érkezéskor, 

étkezések előtt, után, valamint a mellékhelyiség használatakor, 

- kézmosáskor papírtörlő használata javasolt textiltörlő helyett, 

- tartsuk be a köhögési etikettet: köhögés, tüsszentés papírzsebkendőbe vagy a 

könyökhajlatba, használt zsebkendő a szemetesbe, utána alapos kézmosás, 

- friss levegő biztosítása, rendszeres, ill. amennyiben az időjárás megengedi folyamatos 

szellőztetés a termekben, folyosókon, 

- tartsuk a 1,5 méteres távolságot- a tanítási nap folyamán az egy osztályba, csoportba tartozó 

tanulók alkossanak egy közösséget, más tanulókkal ne vegyüljenek, 

- olyan közösségi terekben, ahol nem biztosítható a 1,5 méteres távolság, javasolt a maszk 

viselése ( pl. folyosó, mellékhelyiség, öltözők, sorban állás) 

 

Speciális helyzetekre vonatkozó óvó-védő rendszabályok: 

- önkiszolgáló tálalásnál a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák tapogatásának 

kerülése, 

- sporteszközök rendszeres fertőtlenítése, 

- testnevelés órákat lehetőleg a szabadban tartsák, kerülni kell a szoros testi kontaktust 

igénylő feladatokat, 

- úszás során a fertőzés kockázata alacsony, csoportos úszás engedélyezett, 

- légúti fertőzések szaporodása ( téli hónapok) esetén maszk viselése javasolt, 
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- fertőtlenítő takarítás során különös gondot kell fordítani a gyakran érintett eszközök, 

felületek fertőtlenítésére ( kilincs, villanykapcsoló, korlát, asztal, pad, szék, informatikai 

eszközök, csaptelep, WC lehúzó). 

 

Mit tehetnek a krónikus beteg tanulók és szüleik a fokozott védelemért? 

- A krónikus beteg gyermek kérjen igazolást a háziorvosától a krónikus betegségéről, ill. a 

javasolt óvó-védő teendőkről, s tartsa be azokat. 

- A megfelelő iskolai ellátás érdekében kérjen segítséget az iskolaegészségügyi szolgálattól, 

osztályfőnöktől, kollégiumi nevelőtől! 

- Konzultáljanak a háziorvossal az ajánlott önkéntes védőoltásokról! 

- Kerüljék a tömegközlekedést, tartsák be a 1,5 méteres védőtávolságot, amennyiben ez nem 

lehetséges, viseljenek maszkot! 

- Osztályteremben a friss levegő közelében üljenek, kerüljék a zsúfoltságot! 

- Naponta többször mossanak kezet, kerüljék az arcuk piszkálását! 

- Fokozottan ügyeljenek a napi folyadékbevitelre, rendszeres étkezésre, zöldség-

gyümölcsfogyasztásra, az állapotuknak megfelelő rendszeres testmozgásra, alvásra, 

vidámságra! 

- Elhúzódó betegség, hiányzás esetén konzultáljanak az osztályfőnökkel a távoktatás 

lehetőségéről. 

 

Hiányzások kezelése: 

Krónikus beteg tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető a háziorvostól tanév elején kért krónikus 

betegségről szóló igazolás alapján.  

Karanténban lévő tanuló hiányzása igazoltnak tekinthető. 

Mindkét esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül a pedagógusokkal egyeztetett formában részt 

vehet az oktatásban. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás rendje: 

- Az iskola-egészségügy a tevékenységét az iskolavezetéssel egyeztetett munkaterv szerint 

végzi. 

- Vizsgálatra történő várakozási időt optimalizáljuk a vizsgálatok ütemezésével. 

- A preventív vizsgálatra várókat és a panaszokkal rendelkező tanulókat lehetőség szerint 

térben és időben elkülönítjük. 

- Az aktuális eljárásrend utasításait betartjuk. 

- Vizsgálatra érkezőknél kézfertőtlenítés, lázmérés, maszk használata. Két tanuló között a 

tanuló által érintett felületek fertőtlenítése, szellőztetés. A dolgozóknál maszk, köpeny 

használata, kézfertőtlenítés. Szájüreg vizsgálatakor arcvédő javasolt.  
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- dTap és MMR oltások egyidejű adására van lehetőség, amennyiben ezt az iskolaorvos a 

kormányhivatalnál kezdeményezi. 

- Együttműködünk az intézmény vezetésével az intézmény intézkedési tervének 

kialakításában és aktualizálásában. 

 

SPECIÁLIS, AZ ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az intézmény látogatása 

 Az intézményünk iskolaidőben 6.30- 17.00 óráig tart nyitva. Az intézménybe két bejáraton lehet 

belépni. A tanulók a Kárpát úti főbejáraton, a pedagógusok és az intézményben hivatalos ügyet 

intéző személyek a Kossuth úti bejáraton. Az intézménybe történő belépést mindenki számára 

kötelező kézfertőtlenítés előzi meg. A fertőtlenítőszerek a bejáratnál elhelyezett adagolókban 

kerülnek elhelyezésre. Az intézményben hivatalos ügyeket intéző személyek számára az épületben 

való bent tartózkodás ideje alatt kötelező a szájat, orrot takaró maszk, vagy kendő használata.  

A tanulók szünetekben váltott rendben (alsó-felső tagozat) az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén 

az intézményben található közösségi terekben (folyosó, aula) ügyelve a megfelelő távolságtartásra. 

Az osztályok tanítási órái a saját osztálytermükben kerülnek megtartásra. Ez alól kivételek a 

következő órák: angol, német, kémia, fizika, ének, rajz, technika, informatika, hittan, néptánc, 

testnevelés és a fejlesztő foglalkozások. Ezen órák megtartása a kijelölt szaktantermekben történik, 

ahová csak az órát tartó pedagógus jelenlétében és engedélyével kézfertőtlenítést követően lehet 

belépni. A tanórák közti szünetekben ezek a szaktantermek zárva vannak. 

A tanítási órákat követően a tantermek zárva tartanak, oda csak foglalkozást tartó pedagógus 

engedélyével lehet belépni. 

A testnevelés órák megtartására a tornaszobában és a városi tornacsarnokban kerül sor. Jó idő esetén 

a testnevelés órákat a szabadban kell megtartani. Az átöltözés az alsó tagozat esetében az 

osztálytermükben történik, míg a felső tagozaton a városi sportcsarnok kijelölt öltözőjében az alábbi 

rendben: fiúk a háló mögötti teremrészben, a lányok pedig a tornacsarnok 2 öltözőjében. 

A WC-k használatát követően alapos szappanos kézmosás szükséges. Kéztörlésre papírtörlőt kell 

használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt 

papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni! 

 

2. Az étkezés és az ebédlő használatának rendje. 

Az ebédlőben a tanulók a tízórai és ebédszünetben tartózkodhatnak, oda csak felnőtt felügyeletével 

alapos kézmosást és kézfertőtlenítést követően léphetnek be. Az ebédlőben egyszerre annyi tanuló 

tartózkodhat, amennyi étkezni tud, a felesleges csoportosulást, tömörülést el kell kerülni. Az 

ebédlőbe való bejutásra az intézmény aulájában kell várakozni. Az ebédlőben egyszerre csak annyi 
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tanuló étkezhet, amennyi szabad ülőhely rendelkezésre áll. Egy asztalnál maximum 4 tanuló 

foglalhat helyet. 

Az étkező tanulócsoportok ebédlőből való távozását követően az étkezőasztalok felületét 

fertőtleníteni szükséges. A fertőtlenítést az erre kijelölt személy végezheti el. 

 

3. Teendők beteg gyermek esetén 

Az intézményben csak egészséges személy tartózkodhat. A gyermek gyógyulását követően az 

intézményt csak az orvosi igazolás bemutatásával látogathatja. 

 

 

 

TANULÓKNAK: 

- Az intézménybe érkezéskor alaposan moss/fertőtleníts kezet! 

- Kézmosás/fertőtlenítés a szünetek végén is kötelező. 

- Jó idő esetén szünetekben (a megfelelő rend szerint) tartózkodj az udvaron! 

- Amennyiben ez nem lehetséges, (rossz idő) akkor az iskola aulájában, illetve a folyosókon, 

de a védőtávolság betartására figyelj! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben 

és az ebédlőben. 

- Mosdó használata után alaposan moss/ fertőtleníts kezet!  

- Étkezések előtt és után a szappanos kézmosás/fertőtlenítés ne maradjon el! 

- Kéztörlésre papírtörlőt, vagy saját törölközőt használj! 

- Használat közben törekedj arra, hogy nem pazarold a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a 

kijelölt gyűjtőedénybe dobd bele! 

- Figyelj a köhögési etikettre! 

1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,  

(beleköhögés, beletüsszentés) 

2.  a használt zsebkendőt a kukába kell dobni 

3. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni 

- Nagyon figyelj arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő 

van! Kerüld a csoportosulást! 

- Az étkezéshez szükséges eszközöket az arra kijelölt felnőttől kapod meg. 

- Tanóráid nagy része az osztálytermedben lesz. Ha mégis „vándorolnod” kell, akkor az 

osztálytermedet úgy hagyd el, hogy könyveid, taneszközeid az asztalról elpakolod. A 

szaktanterembe csak tanárod engedélyével, kézfertőtlenítést követően léphetsz be! 

- Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!  
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- Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót 

vagy uzsonnás dobozt! 

- A hetes ügyeljen a tantermek folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes 

ablakfelületet kitáró) szellőztetésre!  

- Ha betegnek érzed magad, azonnal szólj az osztályfőnöködnek, vagy az órát tartó 

tanárodnak! 

- Betegség után csak orvosi igazolással jöhetsz vissza az iskolába. 

SZÜLŐKNEK: 

- A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, 

tanuló látogathatja.  

- A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, 

panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. 

A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük. 

- A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, 

- A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú 

vagy igazolt fertőzés van. 

- 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. 

- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett 

kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban. 

- 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. Vagyis: Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás 

igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, 

hatóságok felé! 

- Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. 

Ezért a szülők kötelesek az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezésről, valamint a 

délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadni, magukra nézve kötelezőnek 

tekinteni.      
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- Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy 

történjen! 

- A szülők személyes megjelenésével járó elsős szülői értekezleteket csak a járványügyi 

előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). 

- Szülői értekezletek megtartása a 2-8. évfolyamokon online formában történik. 

- Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek Kréta 

felülete vagy a TEAMS. 

- Ebédpénz fizetés a HÓD-MENZA eljárási rendjének tekintetében átutalással vagy a 

Polgármesteri Hivatal pénztárába készpénzes befizetéssel történik majd. 

 

PEDAGÓGUSOKNAK: 

- Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és 

tünetmentes dolgozó vegyen részt. 

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

- Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola 

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

- A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák 

során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem 

kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.

  

- Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket 

kérjük az erre a kijelölt helyre tenni! 

- A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti 

és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő 

csoportosulás.  

- Alsó tagozaton a következőképpen oldjuk meg: A fiúk az osztályteremben öltöznek, a 

lányok a fiú és lány öltözőket használják az év elején kiadott beosztás szerint (pl. névsorban 

elfoglalt helye). 

- Felső tagozaton az öltözőkben öltöznek. 

- Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés 

szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak),  időjárás és 

környező forgalom függvényében. 

- Osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi 

megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A vezetőség jelenleg a „nem tervezünk 

osztálykirándulást” álláspontot képviseli. 
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- A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások 

betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás). Az iskola vezetősége 2-8. 

évfolyamokon preferálja az online szeptemberi szülői értekezletet. 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! 

(kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő 

használata) 

- Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, 

ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! 

- Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!  

- Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órák tartását javasoljuk 

az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a Kréta rendszeren keresztül! 

TAKARÍTÓKNAK: 

- Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig. 

- 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 lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra: 

 ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok,                         

egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;  

 padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására; 

 játékok, sporteszközök tisztítására;  

 radiátorok, csövek lemosására;  

 ablakok, üvegfelületek tisztítására; 

 szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére; 

 képek, tablók, világítótestek portalanítására; 

 pókhálók eltávolítására; 

 rovar- és rágcsálóirtásra;  

 csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,  

kb. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a 

pangó víz kifolyjon. 

- Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását! 

- Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről külön 

órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok közötti 

váltás! 



ÚJSZÁSZI VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 
 

- A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, 

melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.  

- A teakonyhában minden szünet után rendszeres mosogatás végzése! 

- Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi 

többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a 4 folyosókon és a szociális helységekben) 

elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, 

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

, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, 

 informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),  

 mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)  

 padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek. 

- A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét 

ne veszélyeztesse.  

- A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása 

és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű). 

- Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni 

kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók. 

 

 

 

A járványhelyzet változásaihoz alkalmazkodva a fenti járványügyi szabályozás módosulhat.
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VII. A házirend elfogadásának legitimációs dokumentumai 
 

 Jelen házirend elfogadását az iskolai diákönkormányzat véleményezte. A 

diákönkormányzat üléséről készült jegyzőkönyv a házirend elfogadásáról szóló 

jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 Jelen házirend elfogadását az intézményi tanács/iskolaszék/iskolai szülői szervezet 

véleményezte. Az intézményi tanács/iskolaszék/szülői közösség értekezletéről készült 

jegyzőkönyv a házirend mellékletét képezi. 

 

 A házirendet a nevelőtestület 2018.11.12.-én tartott nevelőtestületi értekezletén megvitatta, 

döntési jogkörénél fogva e formában elfogadta. 

 
 

Kelt: Újszász, 2018. év 11. hónap 12. nap 

 

Hitelesítések: 


