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HÁZIREND
a zichyújfalui Fekete István Általános Iskola és Művelődési Ház
tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza
a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

1. A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint
az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai
közösségi életének megszervezését.

2. A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai
program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók
felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.
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3. A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
¾ az iskola irattárában
¾ az iskola könyvtárában
¾ az iskola nevelői szobájában
¾ az iskola igazgatójánál
¾ a diákönkormányzatot segítő nevelőnél
¾ az iskolaszék elnökénél
¾ a fenntartó irattárában
3. A házirend egy nyomtatott példányát – a közoktatási törvény előírásainak
megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden
osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
¾ a tanulókat osztályfőnöki órán (ennek hiányában más tanórán)
¾ a szülőket szülői értekezleten.
5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait
minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
¾ a tanulókkal osztályfőnöki órán (ennek hiányában más tanórán)
¾ a szülőkkel szülői értekezleten.
6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától,
igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadóóráján vagy
– ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban.

4

4. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok
1. A tanuló kötelessége, hogy:
¾ óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
¾ elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
¾ betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
¾ azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést)
vagy balesetet észlel;
¾ azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült;
¾ megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
¾ rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait,
valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön
szabályok:
¾ a tanuló a tornaszobában csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat;
¾ a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést kell viselniük: iskolánk pólója vagy fehér póló, rövid
nadrág, fehér zokni, tornacipő; szabadtéri foglakozáson melegítő.
¾ a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt,
nyakláncot.
3. Tanítási napokon a tanulók egészségük védelme érdekében kerüljék a hiányos
öltözéket, balesetvédelmi okokból pedig a testékszerek viselését.
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4. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az intézményben
iskolaorvos és iskolai védőnő biztosítja. Az iskolaorvos elvégzi a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
¾ fogászat
¾ belgyógyászati vizsgálat
¾ szemészet, hallásvizsgálat, ortopédiai vizsgálat
¾ a tanulók fizikai állapotának mérése
¾ a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi
vizsgálata
5. Az iskolai védőnő rendszeresen elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági
szűrővizsgálatát.
6. A szűrővizsgálatok idején az iskola nevelői felügyeletet biztosít.
7. A tanuló elkísérése további vizsgálatokra (pl. szakorvos), kezelésekre a szülő
kötelessége.
8. Az iskola épületében dohányozni csak nagykorú személyeknek a kijelölt helyen
lehet. A dohányzóhelyet az iskola igazgatója jelöli ki.

5. A tanulók közösségei
5.1. Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus-vezető – az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi
munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőt választják meg:
egy fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.
5.2. A diákkörök
1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök
működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar,
művészeti csoport stb.
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2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet
megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat,
a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról
minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a
tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
3. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú
személy vezeti.
4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az
iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért –
nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola
igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és
egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be
kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.
5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük.

5.3. Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő
segíti.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő
nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és
egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie
az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
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5.4. Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős.
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a
diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet
egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről,
az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

6. A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
17. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
¾ az iskola igazgatója
-

az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább
negyedévente,

-

a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,

-

az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan
tájékoztatja,

¾ az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon (ennek hiányában más
tanórán) folyamatosan tájékoztatják.
18. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban
tájékoztatják.
19. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
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választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
20. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel.
21. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról
¾ az iskola igazgatója
-

az iskolaszék ülésén minden félév elején,

-

az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan
tájékoztatja,

¾ az osztályfőnökök:
-

az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
¾ szóban:
-

családlátogatásokon,

-

szülői értekezleteken,

-

a nevelők fogadóóráin,

-

a nyílt tanítási napokon,

-

a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,

¾ írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az elsőnegyedik évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon.
7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.
8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az 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 fordulhatnak.
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9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg,
illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
igazgatóságával, nevelőivel.

7. Az iskola működési rendje
1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 óra 30 perctől délután
16 óráig van nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az
épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 óra 30 perctől a
tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7 óra 30 perc és 7 óra 45 perc között kell
megérkezniük.
4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra:

7.55 - 8.40

2. óra:

8.50 - 9.35

3. óra:

9.50 - 10.35

4. óra:

10.45 - 11.30

5. óra:

11.40 - 12.25

6. óra :

12.45 - 13.20

5. A tanulóknak 7.30 óra és 7.45 óra között, valamint a tízperces óraközi szünetekben
az udvaron kell tartózkodniuk. Becsengetéskor az osztályoknak az udvaron
sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe
vonulnak. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a
tantermekben, illetve a folyosókon maradhatnak.
6. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a napközis tanulók az étkezőben,
a többi tanuló a saját tantermében étkezhet.
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7. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes vagy írásbeli
kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató, az igazgatóhelyettes) vagy a
részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői
kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
adhat engedélyt.
1. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00.
óra és 15. 30 óra között.
2. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a
szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
3. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével
használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója, vagy helyettese adhat.
4. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos
ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától
engedélyt kaptak.
5. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek érkezésük célját az iskola felnőtt
dolgozójának kötelesek jelezni. Kijelölt tartózkodási helyük: az iskola folyosói.
6. Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényeken
(pl.: diszkó, klubdélután stb.) az iskola tanulóin kívül azok vehetnek részt, akinek a
felügyelő nevelő erre engedélyt adott. A házirend betartása számukra is kötelező.
7. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített
dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás
jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50
százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a
végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az
adott iskolai foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai
diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
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8. A tanulók tantárgyválasztása
20. Az iskola helyi tanterve tartalmazza a tanulók számára a választható (nem
kötelező) tantárgyakat és azok óraszámát.
21. Az iskola igazgatója minden tanév májusában az osztályfőnökök
közreműködésével értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben
választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a
tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő és a tanuló közösen minden
év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az
osztályfőnöknek.
22. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban
adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.

9. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák,
az iskolai rendezvények előkészítésében
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az
iskola helyiségeinek használói felelősek:
¾ az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
¾ az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
¾ a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok
betartásáért,
¾ az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a
házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
1. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne
szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és
helyiségeiben rendet hagyjon.
2. Tilos az iskolába napraforgót, tökmagot, rágógumit hozni.
3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
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¾ osztályonként két hetes,
¾ folyosói tanulói ügyeletesek,
¾ tantárgyi felelősök.
5. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:
¾ gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra
(tiszta tábla, kréta stb.) az órát tartó nevelő utasításai szerint;
¾ a szünetben a termet kiszellőztetik;
¾ a szünetekben a tanulókat az udvarra kiküldik;
¾ az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály
rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
¾ az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
¾ ha az órát tartó nevelő a becsengetés után öt perccel nem érkezik
meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot vagy a leghamarabb
elérhető nevelőt,
¾ az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét,
tisztaságát.
6. A nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.30 és 7.55 óra
között, valamint az óraközi szünetekben a folyosókon tanulói ügyeletet látnak el. A
tanulói ügyeleteseket osztályfőnökük osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelők
utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek a folyosók és
a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.
7. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók
felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök
biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros,
térképfelelős stb.
8. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre
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kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős
tanulóközösségeket az iskolai munkaterv tartalmazza.

10. A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez
alól mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat
távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni
a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon
belül
¾ három napig terjedő mulasztás esetén szülői,
¾ három napon túli mulasztás esetén pedig orvosi vagy egyéb hivatalos
igazolással
igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell
bemutatni.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
4. 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 késés esetén a késések idejét össze kell adni, és
amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak
minősül.
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11. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése
Iskolánkban jelenleg csak étkezési térítési díjat kérünk a tanulók szüleitől.
Az alábbi szabályozás akkor lép életbe, ha erre az oktatás más területén mégis sor kerülne.

1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó
oktatást minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
2. Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított
szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az
esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt
kikéri a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
3. A térítési és tandíjakat minden hó 10. napjáig előre kell befizetni az iskola
pénztárosánál.
4. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni.
5. Az előre befizetett térítési és tandíjak visszafizetéséről postai úton az iskola gazdasági
vezetője gondoskodik, ha a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, vagy ha az
iskolából tartósan 1 hónapot igazoltan hiányzik, vagy ha a térítési díjas foglalkozáson
önhibáján kívül nem tud részt venni. Az előre befizetett térítési díj visszafizetéséről
az iskola igazgatója dönt.
6. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó 15. napjáig az iskolatitkárnál
kell befizetni.
7. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a
következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére postai úton
visszajuttatja, ha az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre az iskolatitkárnál
lemondja.
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12. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei
5. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről
– amennyiben erre az iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök
véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.
1. A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt
élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője
munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a
mindenkori minimálbér 50 százalékát, akinek magatartási és tanulmányi munkája
megfelelő, illetve aki állami gondozott.
2. A tankönyv vásárlásához biztosított – nem alanyi jogon járó – állami támogatás
tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt.
Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a
döntésnél az előző pontban megfogalmazott elveket kell figyelembe venni.

13. Tanórán kívüli foglalkozások
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán
kívüli foglalkozásokat szervezi:
¾ Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak
megfelelően – ha a szülők igénylik –, az iskolában tanítási napokon a
délutáni időszakban az első-negyedeik évfolyamon napközi otthon, az
ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik.
¾ Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori
étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek.
A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet
(menzát) biztosít. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési
díjat az iskola élelmezésvezetőjénél kell befizetni minden hónapban előre,
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¾ Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni
képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a rászoruló tanulók felzárkóztatását tanórán kívüli
tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
¾ Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az
iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési
órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a
tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
¾ Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni
képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve
lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek
valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról
– a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével –
minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az
iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem
az iskola dolgozója.
¾ Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését
segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők,
melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
¾ Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése
céljából a tanulók számára tanulmányi kirándulás(oka)t szerveznek.
A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
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¾ Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó
foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a
követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési
intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások.
A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül
esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek
kell fedezniük.
¾ Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére
kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő
igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős
programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és
múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók
részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük.
¾ Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti.
¾ Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata.
A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes
megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve
eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári
vagy szülői felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
¾ Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett
egyházak – az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül – hit- és
vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a
tanulók számára önkéntes.
2. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 14.00 óra és 20.00 óra
között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.
3. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató
foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán
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kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a
jelentkezés egy tanévre szól.
3. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán
kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató
engedélyével a foglalkozásról kizárható.
4. Ünnepélyeinken a tanulók fehér blúzt vagy inget és sötét szoknyát vagy nadrágot
viseljenek. Személyiségük kibontakoztatását ne életkoruktól idegen
megjelenésükkel /smink, festett haj és köröm/, hanem belső értékeik gyarapításával
igyekezzenek elérni.
6. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a kifüggesztett nyitvatartás
szerint üzemel. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott
tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe.

14. A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok
1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére
történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon
a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti
gyermeke napközi otthoni elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a
tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
4. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint
felügyeletre szoruló tanulót felvesz.
5. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a
közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt
élveznek azok a tanulók,
¾ akiknek mindkét szülője dolgozik,
¾ akik állami gondozottak,
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¾ akik nehéz szociális körülmények között élnek.
6. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 15 óra 30 percig tartanak.
7. A tanulószobai foglalkozás 13 óra 20 perckor kezdődik és 15 óra 30 percig tart.
8. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia
kell.
9. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai 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.
10. A napközis csoportokban a tanító és a csoport közös döntése alapján tanulói
felelősök tevékenykednek. Megbízatásuk határozatlan időre szól.

15. A tanulók jutalmazása, büntetése
1. Azt a tanulót, aki
¾ példamutató magatartást tanúsít,
¾ képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
¾ az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
¾ az iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken,
vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt,
¾ vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
az iskola jutalomban részesíti.
15.1. Az iskolai jutalmazás formái:
1. Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók:
¾ szaktanári dicséret
¾ osztályfőnöki dicséret
¾ igazgatói dicséret
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¾ nevelőtestületi dicséret.
2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett
tanulók a tanév végén:
¾ szaktárgyi teljesítményért
¾ példamutató magatartásért
¾ kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
3. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók
oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola
közössége előtt vehetnek át.
4. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
5. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát az egységes helytállást
tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
6. Az egyes tanévek végén a következő kitüntető címek átadására kerül sor:
¾ Jó tanuló, jó sportoló (a nevelőtestület döntése alapján)
¾ Az év sportolója (a nevelőtestület döntése alapján)
¾ Az év diákja (a nevelőtestület és a diákönkormányzati vezetőség közös
döntése alapján)
¾ Az év tanára (a diákönkormányzati vezetőség döntése alapján)
7. A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az
osztálynapló megjegyzés rovatába be kell vezetni.
15.2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki:
¾ tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
¾ a tanuló a házirend előírásait megszegi,
¾ bármely más módon árt az iskola jó hírnevének
¾ büntetésben lehet részesíteni.
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2. Az iskolai büntetés formái:
¾ szaktanári figyelmeztetés,
¾ osztályfőnöki figyelmeztetés,
¾ osztályfőnöki intés
¾ igazgatói figyelmeztetés
¾ igazgatói intés
¾ tantestületi figyelmeztetés
¾ tantestületi intés
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől
indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet.
5. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt.
5. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve a napló
megjegyzés rovatába be kell jegyezni.
7. A tanuló súlyos fegyelemsértése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható.
8. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
9. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
10. A kártérítés pontos mértékét az igazgató határozza meg.

8. Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más
dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel
megbeszélik vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik.
2. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt
a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével – rendkívül szükséges esetben –
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hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékű tárgyat a tanulók
kötelesek leadni megőrzésre az iskolatitkári irodában.
3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a
tanuláshoz nem szükséges dolgot - és ez a tanítási idő alatt kiderül-, a tanuló
köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a
tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába
hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben
azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.
4. Tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozáson mobiltelefont csak nevelői
engedéllyel szabad használni.
5. A tanulók szülői engedéllyel járhatnak kerékpárral iskolába. A kerékpárt az iskola
területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani.
6. Az iskolába hozott tanuláshoz nem szükséges dolgokért az intézmény nem vállal
felelősséget.

1. A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
1. A szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvény 59. § (5) bekezdésében
biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját
érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.
2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók
nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek.

2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el.
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2. A házirend tervezetét diákközgyűlés keretében megvitatják az iskola tanulói. A
diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az
iskola igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelőtestület tagjai, és véleményüket
eljuttatják az iskola igazgatójához.
4. A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék véleményét.
5. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének
figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása
előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat egyetértését, valamint az
iskolaszék véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az
Zichyújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyásával lép
hatályba.
7. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a
nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy az iskolaszék.
8. A házirend módosítását az 1-6. pontban leírt módon kell végrehajtani.

24

19. A házirend elfogadása és jóváhagyása
Az iskolai házirendet az iskolai diákönkormányzat 2004. év december hó 5. napján
tartott ülésén megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.
Kelt: Zichyújfalu, 2004. december 5.
Pavlicsek Alexandra
az iskolai diákönkormányzat vezetője
yyyy
Az iskolai házirendet az iskolaszék 2004. év december hó 8. napján tartott ülésén
megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértett.
Kelt: Zichyújfalu, 2004. december 8.
Moldicz Lászlóné
az iskolaszék elnöke
yyyyy
Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2004. év december hó 12. napján tartott
ülésén elfogadta.

Kelt: Zichyújfalu, 2004. december 12.
Lábadi Zoltán
igazgató
yyyyy
A zichyújfalui Fekete István Általános Iskola és Művelődési Ház házirendjét Zichyújfalu
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. év december hó 15.napján tartott
ülésén jóváhagyta.
Kelt: Zichyújfalu, 2004. december 15.
Füzesiné Kolonics Ilona
polgármester
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23. Záró rendelkezések
1. Ez a házirend 2005. év január hó 1. napján – az iskola fenntartójának
jóváhagyásával – lépett hatályba.
2. A házirendbe foglalt rendelkezésekkel egyet értett az iskolai diákönkormányzat és
az iskolaszék.

Kelt: Zichyújfalu, 2005. január 3.

P.H.
Lábadi Zoltán
igazgató
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Részletek az oktatási törvényből:
A működés rendje
40.§
(7) Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg, hogy – a tanulmányi
kötelezettségek teljesítésén kívül – az e törvényben, továbbá jogszabályokban meghatározott
tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani. Az
iskola és a kollégium házirendje állapítja meg továbbá az iskolai, kollégiumi tanulói
munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjét, a
kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során tiltott tanulói magatartást,
az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz
tartozó területek használatának rendjét, az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai
program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken tiltott tanulói
magatartást. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.
(8) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által
bevitt dolgok megőrzőben (öltözőben) való elhelyezését, illetve a bevitel bejelentését. A házirend
az óvodai bejáráshoz, illetve a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszonyból származó jogok
és kötelezettségek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok bevitelét megtilthatja,
korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett kárért
a nevelési-oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel.
(9) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője készíti el, és a nevelőtestület
fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék,
óvodaszék, továbbá az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A
házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
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II. FEJEZET
A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI
ÉS KÖTELESSÉGEI
A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei
10. § (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási
intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét,
iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
(2) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell
tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a
tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek
vagy bánásmódnak.
(3) A gyermeknek, tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban
részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen
részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében.
b) nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;
c) részére az állami és helyi önkormányzati iskola egész pedagógiai programjában és
tevékenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és
többoldalú módon történjék;
d) nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményben vegye igénybe az óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá, hogy az állami, illetve önkormányzati nevelési-oktatási
intézményben hit- és vallásoktatásban vegyen részt;
e) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát,
önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az
óvoda, az iskola, illetve a kollégium tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem
korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a
nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való
jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását;
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f) állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban - különleges
gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban - részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai
szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért.
(4) A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől
függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a
gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési
kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
11. § (1) A tanuló joga különösen, hogy
a) kollégiumi, napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön;
b) válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül;
c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és
kollégium létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és
szabadidő-létesítmények stb.);
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;
e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai
gyakorlásához szükséges eljárásokról;
f) részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen
iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek - ha törvény másképp
nem rendelkezik -, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek;
g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden
kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról; az iskola, kollégium működéséről,
továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben
javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, pedagógusaihoz, az
iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon
belül - az iskolaszéktől, kollégiumi széktől a harmincadik napot követő első ülésén - érdemi
választ kapjon;
h) vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát
tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik
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jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának
gyakorlását;
i) a levelezéshez, továbbá kollégiumban a lakáshoz való jogát tiszteletben tartsák, feltéve, hogy
e jogának gyakorlása nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való
jogának gyakorlását;
j) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen;
k) tanulmányai során, a pedagógiai programban és az érettségi vizsgaszabályzatban
meghatározott keretek között - megválassza azokat a tantárgyakat, amelyeket tanulni kíván,
valamint, ha erre lehetőség van, megválassza a tantárgyakat tanító pedagógust.
l) jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, továbbá
igénybe vegye a nyilvánosságot;
m) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen
az érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában;
n) magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli
felmentését;
o) kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt
adjon számot tudásáról;
p) kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe;
r) különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az
állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosított
az iskolai nevelés és oktatás;
s) választó és választható legyen a diákképviseletbe;
t)

a

diákönkormányzathoz

fordulhasson

érdekképviseletért,

illetve

e

törvényben

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;
u) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban
részesüljön.
(2) A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati
képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok,
amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18. §, 19. §, 21. §, 22.
§ (1)–(2) bekezdés, 24. § (1) bekezdés, 26–27. §, 102. § (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b)–c)
pontja]. A tanuló foglalkoztatására – a szakképzésről szóló törvény eltérő rendelkezésének

30

hiányában – alkalmazni kell továbbá a Munka Törvénykönyve 104. §-ának (1)–(4) bekezdését,
124.

§-ának

(1)

bekezdését,

125.

§-ának

(1)–(2)

bekezdését,

129/A. §-ának (2)–(6) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A
tanulószerződés megkötésekor, az abból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésekor alkalmazni
kell a Munka Törvénykönyvének a hátrányos megkülönböztetés tilalmára vonatkozó
rendelkezéseit [Mt. 5. § (1)–(3) és (7)–(8) bekezdés]. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos
igényeinek érvényesítése érdekében – a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint
(Mt. 199–202. §) – jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a
tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervezőjét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt,
szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell érteni.
(3) A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult
juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés
szervezője köteles biztosítani.
(4) Ha a szakközépiskola, a szakmunkásképző iskola vagy a szakiskola tanulója
tanulószerződés

alapján

vesz

részt

a

gyakorlati

képzésben,

tanulói

jogviszonyával

összefüggésben a szakképzési törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.
(5) A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles
felelősségbiztosítást kötni.
(6) Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire
vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott
jogszabály a szülő, a szülői szervezet (közösség) vagy a szülők képviselője részére jogot vagy
kötelezettséget állapít meg, nagykorú tanuló esetén a jogok gyakorlása, a kötelezettségek
teljesítése a tanulót - az iskolaszékbe történő delegálás kivételével -, a diákönkormányzatot, a
tanulók képviselőjét illeti meg, illetve terheli. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem
rendelkezik, és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony
megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel
járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.
(7) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően
kell gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerű gyakorlása során kiemelt figyelmet
kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthető
rendeltetésszerűnek, ha az az e törvényben és a szakképzésről szóló törvényben, illetve az e
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törvények

végrehajtására

kiadott

jogszabályokban

biztosított

jogok

csorbítására,

érdekérvényesítési lehetőségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási
jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg
kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésről szóló
törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló
javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan.
12. § (1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon;
b) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - tanulmányi kötelezettségének;
c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva,
pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint
– közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában,
a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában;
d) megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az
iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati
rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait;
e) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és
biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak
vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy
másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - amennyiben
állapota lehetővé teszi -, ha megsérült;
f) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során
használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit;
g) az iskola, kollégium vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsa.
h) megtartsa az iskolai, kollégiumi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a
házirendben foglaltakat.
(2) A nevelési-oktatási intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a
tanuló jogutódjaként az iskola, kollégium szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a
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birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő, vagy amely a tanuló jogviszonyából,
kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a
tanulói,

kollégiumi

tagsági

viszonyhoz

kapcsolódó,

azonban

az

abból

származó

kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor jött létre. A tanulót – a (4) bekezdésben
meghatározottak szerint – díjazás illeti meg, ha az iskola, kollégium a vagyoni jogokat másra
ruházza át.
(3) Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg,
köteles azt – kérelemre – a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása
mellett, ha az iratkezelés szabályai nem terjednek ki az adott dologra, a tanulói jogviszony
megszűnésekor visszaadni. Az őrzésre egyebekben a felelős őrzés szabályait [Ptk. 196–197. §]
kell alkalmazni.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A
megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője
egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása
alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási
folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának
átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett
tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. Ennek szabályait a
szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni, oly módon, hogy a szabályozás
figyelembe vegye a tanulók teljesítményét.
(5) A (2) és (4) bekezdésben foglaltak – a szakképzésben részt vevő tanulókat megillető
juttatások tekintetében – nem alkalmazhatók arra a tanulóra, aki a szakképzésben tanulószerződés
alapján vesz részt.
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A szülő jogai és kötelességei
13. § (1) A szülőt megilleti a nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga
alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének, saját vallási, illetve világnézeti
meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát,
iskolát, kollégiumot.
(2) A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati nevelésioktatási intézményt válasszanak, továbbá - az, hogy e törvényben foglaltak szerint - nem állami,
illetve nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában részt
vegyenek.
(3) A szülő joga igényelni, hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében, az
iskola és kollégium pedagógiai programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az
ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá, hogy az állami, illetve
önkormányzati nevelési-oktatási intézményben a hit- és vallásoktatást lehetővé tegyék.
(4) A szülő (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-,
lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jogát, melynek gyakorlását - a gyermek érettségének
megfelelően - a szülő irányíthatja. Attól az évtől kezdve, amelyben a gyermek tizennegyedik
életévét eléri - ha nem cselekvőképtelen -, a szülő az iskolaválasztás jogát gyermekével közösen
gyakorolhatja.
(5) A szülő joga, hogy gyermeke lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a
polgármester segítségét kérje ahhoz, hogy gyermeke különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés
nélkül folytathassa tanulmányait, ha a településen nem működik olyan iskola, amelyik a
tankötelezettség végéig biztosítja az iskolai nevelést és oktatást. A sajátos nevelési igényű
gyermek lakóhelyén, ennek hiányában tartózkodási helyén a polgármester segítségét kérheti
ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez-oktatásához szükséges
feltételeket a településen megteremtsék.
14. § (1) A szülő joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programját,
házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
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b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és
érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék,
iskolaszék, kollégiumi szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított
harminc napon belül az óvodaszéktől, iskolaszéktől, kollégiumi széktől legkésőbb a harmincadik
napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
d) a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a
nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését
kezdeményezze,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,
f) kezdeményezze az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és részt vegyen a
szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható személy,
g) kezdeményezze szülői szervezet (közösség) létrehozását, és közreműködjön annak
tevékenységében,
h) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az
érdekeit érintő döntések meghozatalában, a nevelési-oktatási intézmény irányításában.
(2) A szülő kötelessége különösen, hogy
a) gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
b) biztosítsa gyermeke – e törvény 24. §-ának (3) bekezdésében meghatározottak szerinti –
óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének
teljesítését,
c) figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, hogy
gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget,
d) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal,
e) elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda, az iskola, a kollégium
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,
f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
g) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi
méltóságát és jogait.
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A pedagógus jogai és kötelességei
19. § (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
a) személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és
személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
b) a nevelési, illetve pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés és
tanítás módszereit megválassza,
c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az
alkalmazott

tankönyveket,

tanulmányi

segédleteket,

taneszközöket,

ruházati

és

más

felszereléseket.
d) a 4. § (2) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint
végezze nevelő, illetve nevelő és oktató munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására
kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,
e) irányítsa és értékelje a gyermekek, tanulók munkáját,
f) minősítse a tanulók teljesítményét,
g) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez,
h) a nevelőtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve
pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében, gyakorolja a nevelőtestület tagjait
megillető jogokat,
i) szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt
vegyen pedagógiai kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
j) szakmai egyesületek, kamarák tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális
és országos közoktatással foglalkozó testületek munkájában.
(2) A pedagógus nem választhat olyan tankönyvet, amelynek igénybevétele az iskolai
tankönyvrendelés és tankönyvellátás jogszabályban meghatározott rendje szerint nem biztosítható
valamennyi tanulónak. A pedagógus – a minőség, típus és ár megjelölése nélkül – olyan ruházati
vagy más felszerelés beszerzését kérheti a tanulótól, amely nélkülözhetetlen az általa tartott
tanórai foglalkozáson való részvételhez, illetve a tanított tananyag elsajátításához, és amelyet a
tanórai foglalkozáson egyidejűleg minden tanulónak rendszeresen alkalmaznia kell. Az e körbe
nem tartozó felszerelések biztosítása az iskola feladata.
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(3) Tanítási év közben a meglévő tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök, ruházati és
más felszerelések beszerzésére vonatkozó döntés nem változtatható meg,ha abból a szülőre
fizetési kötelezettség hárul.
(4) Az iskolaszék – annak hiányában az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai
diákönkormányzat – ruházati és más felszerelések megvételével kapcsolatosan a szülőkre háruló
kiadások tekintetében korlátozásokat állapíthat meg. A korlátozás nem járhat azzal a
következménnyel, hogy kizárja a (2) bekezdésben meghatározott ruházati és más felszerelések
megvételét.
(5) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben
foglalkoztatnak, továbbá, akit pedagógus-munkakörből helyeztek nyugállományba, megilleti az a
jog, hogy az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat,
múzeumokat és más kiállító termeket ingyenesen látogassa. E jogosultságot a munkáltató, illetve
nyugdíjas esetén az utolsó munkáltató által kiállított okirattal kell igazolni. Az okirat
felmutatásával igazolhatja a pedagógus azt is, hogy jogosult igénybe venni a pedagógusok részére
jogszabály vagy helyi önkormányzat által biztosított más kedvezményeket. Az igazolvány
közokirat. Az igazolvány-nyomtatvány előállításához és forgalmazásához az oktatási miniszter
engedélye szükséges.
(6)Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus munkakörben
foglalkoztatnak, megilleti az a jog, hogy - jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az
éves költségvetési törvényben normatív, kötött felhasználású támogatásként megállapított
összegnek megfelelő hozzájárulást vegyen igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet,
folyóirat, elektronikus ismerethordozók stb.) vásárlásához, illetve a könyvtári beiratkozáshoz.
(4)-(6)
(7) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel
összefüggésben kötelessége különösen, hogy
a) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének
megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket
tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse,
b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét,
tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét,
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segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál
fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz,
c) a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a
tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye,
d) közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek, tanuló
fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében,
e) a gyermek, tanuló életkorának, fejlettségének figyelembevételével elsajátíttassa a közösségi
együttműködés magatartási szabályait, és törekedjék azok betartatására.
f) a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa, a szülőt
figyelmeztesse, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében
intézkedést tart szükségesnek,
g) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ adjon,
h) a gyermekek, tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa,
i) a gyermekek, tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja.
(8) A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal - jogszabályban meghatározottak szerint
- továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt vevő, tanulmányait sikeresen befejező
pedagógust - jogszabályban meghatározottak szerint - anyagi elismerésben kell részesíteni.
Megszüntethető - az Mt. 89. § (3) bekezdése, illetve a Kjt. 30. §-ának (1) bekezdésének d)
pontjára hivatkozással - annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem fejezte
be sikeresen. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógusszakvizsgát vagy egyéb jogszabályban meghatározott vizsgát tett, a vizsgák letétele utáni hét
évben.
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