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ELŐSZÓ 
 

A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az óvodai 

- iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az óvodások/tanulók 

intézményi közösségi életének megszervezését. 

Fontos, hogy keretet adjon a gyermeki/tanulói jogok gyakorlásához és  kötelességek 

teljesítéséhez. A fegyelem, a rend az intézményben sem önmagáért valóan fontos. Minden, 

ami az óvodában, iskolában történik: 

-   a gyermek boldogságát, 

-   adottságainak kibontakoztatását, 

-   a siker örömét, 

-   a tudás megszerzését, 

-   az alkotást, 

-   a közösséghez tartozás élményeit kell, hogy szolgálja. 

 

Közös munkánk során a legnagyobb szerepe:  

- az Istentől kapott Tízparancsolatnak, 

- az Alaptörvénynek, 

- A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25.§ szerint, 

- a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet irányelvei alapján, 

az iskolával kapcsolatban álló valamennyi érintett (dolgozó, pedagógus, diák, fenntartó és 

szülők, társintézmények) bevonásával készült és elfogadott  

- Házirendnek (mely az iskolai élet „alkotmánya”= alaptörvénye)  van. 

 

 Ezért mindenkinek kötelessége következetesen betartani! 
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1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 25.§ szerint az intézmény 

házirendje: 

 óvodánál: a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai étrendjével 

kapcsolatos rendelkezésekkel foglalkozik, 

 iskola esetén a tanulói jogok és kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek 

végrehajtásának módját és az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint a nevelési-oktatási intézmény házirendjében 

kell szabályozni: 

a) a gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírásokat, 

 

b) a térítési díj, tandíjbefizetésre, visszafizetésre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanuló 

által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, 

c) szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem 

alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, 

d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét és 

formáit, 

e) a gyermekek jutalmazásának elveit, formáit, 

f) a fegyelmező intézkedések formáit és alkalmazásának elveit, 

g) osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, 

h) a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb 

szünet időtartalmát, a csengetési rendet, 

i) az iskolai munkarendet, 

j) a tanórai és egyéb foglalkozások rendjét, 

k) az iskolai helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök használatának rendjét. 

 

A házirendet az iskola igazgatója készíti el. Az intézmény házirendjét a nevelőtestület fogadja 

el a szülői munkaközösség (SzM) és a diákönkormányzat (DÖK) véleményének kikérésével. 

A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 

Ezen házirend a fenntartó jóváhagyása után 2013. szeptember 1-jén lép életbe és a 

visszavonásig érvényes. 
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2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 
 

Az intézmény hivatalos neve:  II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és                   

                            Általános Iskola                                                                                                                                                      

Székhelye:                          9300 Csorna, Andrássy u. 27. 

Tel. / fax:                         96/261-247 

E-mail:                           rakoczi@rakoczi-csorna.sulinet.hu 

OM azonosítója:                  030489 

 

Az intézmény típusa: többcélú, közös igazgatású köznevelési intézmény 

Képzések típusai:  

 óvodai nevelés, ellátás 

 1-8. évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás 

 1-5. évfolyamos napközi otthonos nevelés 

 6-8. évfolyamos tanulószobai nevelés  

 

 

Az intézmény fenntartója: Győri Egyházmegye 

                                           9021 Győr, Káptalandomb 5/b 

Az intézmény képviselete: Az intézményt az iskola igazgatója egy személyben képviseli. A 

képviseleti jogát az igazgató az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 

átruházhatja. 

 

3. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 
 

3.1. A házirend hatálya 
 

 A házirend szabályai – mint a törvény felhatalmazásán alapuló intézményi belső jogi 

normák – kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: 

óvodásokra/tanulókra, az óvoda/iskola pedagógusaira, az intézmény valamennyi dolgozójára 

és az óvodások/tanulók szüleire.  

 Az előírások azokra az óvodai/iskolai és óvodán/iskolán kívüli, nevelési/tanítási időben, 

illetve nevelési/tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, amelyeket a helyi 

óvodai nevelési program, valamint iskolai pedagógiai program alapján szervez az intézmény, 

mailto:rakoczi@rakoczi-csorna.sulinet.hu
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és amelyeken az óvoda/iskola látja el a tanulók felügyeletét. Az intézmény által szervezett 

intézményen kívüli rendezvényeken is kötelesek megtartani a gyerekek a házirendben foglalt 

szabályokat. 

 

 3.2. A házirend nyilvánossága 
 

 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermeknek, szülőnek, valamint 

az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

 A házirend egy példányát – a nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az 

intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 

 Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden 

óvónőnek/osztályfőnöknek tájékoztatni kell: 

- a tanulókat osztályfőnöki órán; 

- a szülőket szülői értekezleten. 

 A házirend rendelkezéseinek az óvodásokra/tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait 

minden tanév elején az óvónőknek/osztályfőnököknek meg kell beszélniük: 

- a tanulókkal osztályfőnöki órán; 

- a szülőkkel szülői értekezleten. 

 A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyetteseitől, vezető óvónőtől valamint az óvónőktől/osztályfőnököktől a nevelők 

fogadóóráján vagy – ettől eltérően – előre egyeztetett időpontban. 

 

3. 3. A házirend megtekinthető: 

 

- az intézmény fenntartójánál; 

- az intézmény könyvtárában; 

- az óvoda nevelői szobájában; 

- az iskola nevelői szobájában; 

- az intézmény igazgatójánál; 

- az igazgatóhelyettesi irodában; 

- az osztálytermekben, csoportszobákban; 

- a diákönkormányzatot segítő nevelőnél; 

- az szülői szervezet vezetőjénél; 

- az intézmény honlapján. 

 

 

 

 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

8 

 

4. A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
 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, 

meggyőződésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelően választhat óvodát, 

iskolát. 

 A szülők joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem önkormányzati nevelési-

oktatási intézményt válasszanak, továbbá - az, hogy e törvényben foglaltak szerint - nem 

állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát, iskolát alapítsanak, vagy annak alapításában 

részt vegyenek. 

 

4. 1. A szülő joga különösen, hogy 

 megismerje a nevelési-oktatási intézmény nevelési illetve pedagógiai programját, 

házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, 

 gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes 

és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

 írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodai és 

iskolai szülői szervezet, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül érdemi választ kapjon, 

 a nevelési-oktatási intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a 

nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozás megszervezését 

kezdeményezze, 

 a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, 

 kezdeményezze az óvodai és iskolai szülői szervezet létrehozását, és részt vegyen a szülői 

képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy, 

 kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységében, 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában,  

 az oktatási jogok biztosához forduljon. 

 

4.2. A szülő kötelessége különösen, hogy 

 gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről, 

 biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy 

fejlesztő felkészítésben való részvételi kötelezettségének teljesítését, 

 gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozáson való részvételét, 

 figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi előmenetelét, gondoskodjék arról, 

hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, 

 rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre a 

szükséges tájékoztatást megadja, 

 elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda, az iskola 

rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását, 
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 megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

 tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait.  

 

4.3. A szülő kötelessége az óvodában 
 

 A gyermek az óvodába csak szülő, illetve a törvényes képviselő kíséretében érkezhet, és 

távozhat. 

 Az a szülő, aki gyermekét nem kíséri be az óvodába, vagy gyermeke egyedül, illetve más 

személlyel távozik az óvodából, írásos nyilatkozatát minden nevelési év kezdetén köteles a 

csoport óvónőinek leadni. 

 Az óvoda pedagógusai és a gyermekek szülei közötti kapcsolattartást a naponkénti 

személyes találkozások, nyílt napok, előre egyeztetett fogadóórák és egyéb rendezvények 

biztosítják. 

  A gyermek személyiségéről, fejlődéséről tájékoztatást csak a pedagógus 

adhat, a dajka nem. A szülő és az óvónő közti reggeli megbeszélés nem akadályozhatja az 

óvodai nevelés folyamatát. 

 A szülők napközbeni elérhetőségüket betegség, baleset esetén történő értesítésre kötelesek 

megadni az óvónőknek. 

 Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. 

  Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek nem hozható az óvodába a többi 

gyermek egészségének megóvása érdekében. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek 

átvételének megtagadása. 

 A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítése után a szülő köteles elvinni az 

óvodából, és csak orvosi igazolással hozhatja ismét a közösségbe. 

  Gyógyszert a szülő a csoportos óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak 

abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel (krónikus betegségek), erről 

az óvoda vezetőjét a szülő köteles tájékoztatni. 

  A nevelési év során három napos betegség után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek az 

óvodába. 

 Amennyiben a gyermek családjában fertőző betegség fordul elő, úgy a szülő köteles az 

óvodát haladéktalanul értesíteni. 

 Az óvoda orvosa által megjelölt szakorvosi vizsgálatokra a szülő köteles gyermekét 

elvinni. 

 

5. A GYERMEKEK/TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 

 A gyermeknek/tanulónak joga, hogy az intézményben biztonságban, egészséges 

környezetben  neveljék és oktassák, az intézmény munkarendjét az egészséges életmódnak  

megfelelően alakítsák. 

 Tiszteletben kell tartani a gyermek/tanuló személyiségét, személyiségi jogait, emberi 

méltóságát. Tilos testi vagy lelki fenyítésnek, megalázó bánásmódnak alávetni. Ha az óvoda/ 

iskola tudomást szerez ilyen esetről, az elkövető ellen fegyelmi eljárást indít. 
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 Az intézmény biztosítsa a gyermek/tanuló képességeinek, érdeklődésének, adottságainak 

megfelelő nevelés – oktatás lehetőségét, szükség esetén a különleges gondozást, bánásmódot. 

 

5.1. A gyermek/tanuló joga, hogy 

 napközi otthoni, tanulószobai és menzai ellátásban részesüljön, 

 igénybe vegye az intézményben rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény 

létesítményeit (könyvtár, sporteszközök, számítógépek stb.), 

 rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,  

 saját felekezete (katolikus, evangélikus, református) szerinti hitoktatást igényeljen, 

 az intézmény nevelési elvével megegyező célú külső egyesületekben, szervezetekben 

szerepeljen, 

 hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai 

gyakorlásához szükséges eljárásokról, 

 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden 

kérdésről, az intézmény működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait 

érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen. Továbbá kérdést intézzen az 

intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt 

napon belül - érdemi választ kapjon. 

 ellene kollektív büntetéséket ne alkalmazzanak, azaz más(ok)  viselkedése, magatartása 

miatt őt hátrány ne érje, 

 részt vegyen az intézmény kulturális életében, tanulmányi versenyeken, pályázatokon. A 

jelentkezés a kiírásban meghatározottak szerint az osztályfőnököknél illetve a szaktanároknál 

történhet. 

 részt vegyen felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozásokon, valamint a szakkör, 

sportcsoportok munkájában. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanév első két hetében lehet 

jelentkezni a meghirdetett feltételek szerint a szaktanároknál. 

 a témazáró dolgozat idejét, témáját egy héttel korábban megtudja. Egy tanítási napon 

egyetlen osztály sem kötelezhető kettőnél több dolgozat megírására. (Dolgozatnak minősül 

minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy ennél több óra tananyagának 

elsajátítását ellenőrzi.) Az osztály diákképviselője tartsa számon a kitűzött dolgozatokat, és 

jelezze azt a szaktanároknak. 

 dolgozatát a következő tanórán, de legkésőbb annak beszedésétől számított tíz 

munkanapon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse, hazavihesse. A fogadóórán a 

témazáró dolgozatok megtekinthetők. 

 jogai megsértése esetén - jogszabályban meghatározottak szerint - eljárást indítson, 

 személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen 

az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

 magántanuló legyen / a törvényi előírások szerint/, és megfelelő indoklással kérheti a 

tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, 

 kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adjon számot tudásáról, 

 kérje az átvételét másik osztályba vagy tanulócsoportba, azonos vagy más típusú nevelési-

oktatási intézménybe, kérelmét az iskola igazgatójához nyújtsa be, 

 választó és választható legyen a diákképviseletbe, 

 a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, illetve e törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 
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5.2. A gyermek/tanuló kötelessége, hogy 

 a nevelési/pedagógiai programban fogalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, 

felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, részt vegyen a kötelező és a választott 

foglalkozásokon. Testnevelés órán a felmentett tanuló is köteles jelen lenni. 

 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének. Mulasztásait köteles bepótolni, hiányzás esetén a 

hiányzott tanórák számával megegyező óraszámra kaphat haladékot. Elmulasztott dolgozatait 

későbbi időpontban pótolhatja. 

 érdemjegyeit naprakészen vezesse tájékoztató füzetében és arról rendszeresen tájékoztassa 

szüleit, jegyeit írassa alá, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza, 

 annak a tanulónak, aki az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ 

(jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon, stb.), dolgozatát a szaktanár 

elégtelenre értékeli, 

 életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai 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, rendezvények előkészítésében, lezárásában, 

 megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és az iskolához 

tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait (munkavédelmi, tűz- 

és balesetvédelmi szabályzat), 

 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 alkalmazottait vagy 

másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá - 

amennyiben állapota lehetővé teszi - ha megsérült.  A szülő hozzájárulása esetén részt vegyen 

az egészségügyi szűrővizsgálatokon. 

 az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa, 

 megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben 

foglaltakat. 

 
 

6. VISELKEDÉSI ÉS MEGJELENÉSI SZABÁLYOK, JOGOK ÉS HITÉLETI 

TEVÉKENYSÉGEK (Nkt.32.§, (f)) 

 

 A nevelési-oktatási intézményt római katolikus egyház tartja fent. Az Isteni Megváltóról 

Nevezett Nővérek által 1876-ban alapított iskola szellemi és erkölcsi örököseinek tekintjük 

magunkat. 

 Intézményünk nyitott mindenki előtt, aki elfogadja a katolikus intézmény erkölcsi normáit. 

 Tiszteletben tartjuk egymás vallási meggyőződését. 

 Hetente kétszer hittanórán vesznek részt a tanulók. A hittan tantárgyi rendszerünk kötelező 

része, a tanulók saját vallási hovatartozásuk alapján kötelesek részt venni a hittanórákon. 

 Intézményünkben a köszönés: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Válasz: Mindörökké. 

Ámen!”. 
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Az első óra közös imával kezdődik: 

   ”Istenem, segíts meg minket, hogy szorgalmasan tanuljunk, 

    tanárainkat bizalommal hallgassuk, 

    Isten és egymás szeretetében töltsük el a mai napot. Ámen” 

A tanítás befejezésekor így imádkozunk: 

   ”Hálát adunk neked, Istenünk, mindazért, amit az iskolában kaptunk, 

    köszönjük nevelőinknek, hogy értünk fáradtak, 

    légy velünk, hogy délután is a jóra törekedjünk. Ámen” 

 Éves munkatervben rögzítettek alapján lelkigyakorlatok, lelki napok szervezésére kerül 

sor. 

 Egyházunk és annak részét képező katolikus iskolánk jeles napjait szentmisével ünnepeljük 

meg. 

 A vasárnapokat és ünnepnapokat a csornai gyerekek lehetőség szerint a Jézus Szíve 

templomban vagy a város templomaiban, a vidéki tanulók saját falujuk templomában 

szentelik meg. A havi első szentmise a közös diákmise, amikor a csornai tanulók a 8.30-kor 

kezdődő szentmisén vesznek részt a Jézus Szíve templomban. 

 A szentmisén való részvételt a tanulóknak igazoltatni kell. Az igazolás a Jézus Szíve 

templomban az osztályfőnök, más templomokban csak a templom plébánosának aláírásával 

érvényes. Csalás vagy hamisítás a házirend súlyos megsértését jelenti, és büntetést von maga 

után. 

 A VENI SANCTE és a TE DEUM olyan iskolai rendezvény, amelyen a részvétel minden 

diák számára a Jézus Szíve templomban kötelező. 

 Iskolánk falain függő jelképek a feszület és a magyar címer. 

 Nemzeti és állami ünnepeink között megkülönböztetett tisztelet illeti meg a március 15-ét, 

október 6-át és október 23-át, június 4-ét. 

 A tanítási időn kívül is kötelesek a tanulók a keresztény értékrendet képviselni és az 

intézmény hírnevét erősíteni. 

 

7. A GYERMEKEK, TANULÓK TÁVOLMARADÁSÁNAK, 

MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ 

ELŐÍRÁSOK 
  

 

Ha a gyermek, tanuló az óvodai foglalkozásról, a tanuló a tanítási óráról távol marad, 

mulasztását igazolni kell. (20/2012. EMMI rendelet 51. § (2)) 

A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: 

- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába, 

- a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére – a házirendben 

meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, 

- a gyermek, tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 
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- a gyermek, tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

 

7.1. Hiányzások, az étkezés feltételei az óvodában 

 

 A gyermek olyan hiányzását, amelyre előre lehet számítani (üdülés, orvosi vizsgálat, stb.) a 

szülő a hiányzást megelőzően köteles jelenteni az óvónőknek.  

 Ha a gyermek hiányzása előre nem sejthető, a hiányzás napján a szülők egyike köteles 

reggel 8 óráig az intézményben telefonon jelezni a távolmaradást.  

 Ha a gyermek a  Kt. 24.§ (3) bekezdésében megfogalmazottak alapján vesz részt óvodai 

nevelésben, az egy nevelési évben a 10 napot meghaladó igazolatlan hiányzása esetén az 

óvodavezető köteles a törvényi előírásoknak megfelelően eljárni.  

 Az óvodában a gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek: 

- tízórai, melynek ideje: 9 órától,  

- ebéd: 11
45

 órától, 

- uzsonna: 15 órától. 

  A gyermek, otthonról behozott élelmiszert (édességet,túró rudit, stb.) az óvodában nem  

fogyaszthat, ezért ezek behozatala tilos.  

 A születésnapra szánt szeretetvendégségre csak üzletben vásárolt, a szavatossági időn belül 

lévő élelmiszer (kekszféle, ropi vagy gyümölcs) behozatala engedélyezett. 

 

7. 2. A tanulók mulasztásának igazolása az iskolában 
 

 A hiányzás első napján a szülő értesítse 7
45

-ig az osztályfőnököt.  

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

foglalkozásokról igazolni kell. 

 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. Ez alól 

mentesítést – indokolt esetben – az iskola igazgatója adhat. 

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

iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a hiányzás első napján bejelenteni a mulasztás okát 

az osztályfőnöknek. 

 A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni az 

iskola igazgatójától, ha a tanuló előreláthatólag legalább 1 hétig hiányozni fog. A 

távolmaradási engedélyt az iskola igazgatója indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló 

tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. 

 A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon belül 

- három napig terjedő mulasztás esetén szülői, 

- három napon túli mulasztás esetén pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzett orvosi vagy 

egyéb hivatalos igazolással igazolja mulasztását. A hivatalos igazolást a szülő is lássa el 

kézjegyével. 

 Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnököknek kell bemutatni.  

 Ha a tanuló megyei, regionális, országos tanulmányi versenyen vesz részt, 

  a verseny napján igazoltan hiányozhat. 

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

távolmaradását.  
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 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 kérések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a 

negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. 

 A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

 Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés 

igazolható. 

 

Igazolatlan mulasztás esetén (20/2012. EMMI rendelet 51. § (3,4,5)): 

 az iskola igazgatója köteles a szülőt tanköteles tanuló esetén az első alkalom után írásban 

értesíteni, 

 tanköteles tanuló esetében 10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot 

kell írásban értesíteni, 

 tanköteles tanuló esetén 30 óra után az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten a 

gyermekjóléti szolgálatot, 

 tanköteles tanuló esetén 50 óra után haladéktalanul értesíti a kormányhivatalt és a jegyzőt. 

 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

(20/2012. EMMI rendelet 51. § (7)): 

- a 250 tanítási órát, illetve 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

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

mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az 

értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásának száma már az első félév végére 

meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt 

minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

8. A TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJBEFIZETÉSRE, VISSZAFIZETÉSRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK, A TANULÓ ÁLTAL ELŐÁLLÍTOTT 

TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGÁRA VONATKOZÓ DÍJAZÁS 

SZABÁLYAI 
 

8.1. A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok közé tartoznak: 

(229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 33.§ és 37. §)  

 óvodában 

az óvodai foglalkozás és a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

megszervezett felzárkóztató foglalkozás. 
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- a gyermekek – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet. 

 

általános iskolában  

- a tanórai foglalkozás, a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű gyermek számára 

megszervezett felzárkóztató foglalkozás. 

- az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb 

foglalkozás. 

- a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari 

foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák 

közötti verseny, bajnokságok. 

- az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje 

alatti felügyelet. 

- a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát. 

- a tanulók – rendeletben meghatározott – egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres 

egészségügyi felügyelet. 

A nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes 

szolgáltatáshoz tartozik. 

 Az Nkt. 2. § (2) bekezdésében meghatározottak mellett térítésmentes a gyógypedagógiai 

tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő nevelés, a fejlesztő felkészítés és a 

fejlesztő iskolai oktatás. 

 

8.2.Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: (229/2012. (VIII. 28.) 

Kormányrendelet 34. § és 37. §) 

 a 33. §- ban meg nem határozott egyéb foglalkozások, 

 az étkezés, 

 a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és 

oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. 

 

8.3. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára 

vonatkozó díjazás szabályai: (Nkt. 46.§ (9,10,11)) 

 

a)  A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába 

került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő 

kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, 

azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. 

b) A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át. 

c)  Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - 

kérelemre – a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a 

jogviszony megszűnésekor visszaadni. 

d) Az a) pontban 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 
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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. 

e) A csapatversenyeken jutalomként közösen kapott tárgyak (kupa, mez, sportszer, stb.) az 

iskola tulajdonába kerülnek. 

 

9. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSÉNEK RENDJE 
 

 A gyermek, a tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak 

szerint térítési díjat fizet. A térítési díj összegét az intézmény a nyersanyagnorma alapján 

határozza meg. 

 A tanulói étkezési kedvezmény igénybevételéhez és a tankönyvtámogatáshoz a szülők 

nyilatkozatot töltenek ki a tanév elején és csatolják a kedvezményre jogosultságot igazoló 

dokumentumokat. 

 

 Az ebédbefizetés havonta a faliújságon és az iskola honlapján előre feltüntetett időben 

történik. 

 A befizetési időpontok, és térítési díjak 1 napra jutó összege az intézmény ebédlőjének, 

óvodában a csoportszobák ajtaján kifüggesztve található. 

 Ebédlemondást 8 óráig fogadunk el telefonon vagy személyesen. Csak a pontosan, dátum 

szerint bejelentett napok számát tudjuk figyelembe venni.  

 

10. A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS 

FELOSZTÁSÁNAK ELVEI, A NEM ALANYI JOGON JÁRÓ 

TANKÖNYVTÁMOGATÁS ELVE, ELOSZTÁS RENDJE 
 

 A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az 

iskola jogosult – a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a 

nevelőtestület dönt.  

 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, akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő, 

vallásgyakorlása példaértékű illetve aki állami gondozott. 

 A tankönyv vásárlásához biztosított, nem alanyi jogon járó állami támogatás  – ha van rá 

lehetősége az intézménynek –  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. 

A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjét a könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatának 2. sz. melléklete tartalmazza 

 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

17 

 

11. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI, NAGYOBB CSOPORTJA 
 

 A szülői szervezetnek (közösségének) a Kt. 59.§ (5) bekezdésében biztosított jogainak 

gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés  

o  az óvoda/iskola egészét érintő kérdéseknél az óvodai/iskolai  összes gyermek létszámnak 

legalább 50 %-a, 

o  egy adott óvodai csoport/iskolai osztály esetében az adott gyerekcsoport létszámának 

legalább 50 %-a. 

 A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb 

közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. 

 

Az osztályközösség 

 Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget 

alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. 

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

szervezésére – két fő képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 

 

Az  iskolai diákönkormányzat (Nkt. 48.§ (4)) 

 A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, 

szabadidős tevékenységégnek segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. 

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a 4-8. osztályokban megválasztott 

küldöttekből álló diák-önkormányzati vezetőség irányítja. 

 A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

  Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog 

gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 

 A diákönkormányzat, a nevelőtestület véleményének kikérésével, 1 tanítás nélküli 

munkanap programjáról jogosult dönteni.  

 Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a szervezeti és működési szabályzata 

tartalmazza. 

12. A GYERMEKEK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA ÉS 

VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA 
 

 A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról 

- az iskola igazgatója a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, 

- az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. 

 A tanulót és a gyermek/tanuló szüleit a gyermek/tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a 

nevelők folyamatosan szóban és az iskolában tájékoztató füzeten  keresztül, írásban 

tájékoztatják. 

 A tanulók és a szülők jogszabályokban, valamint az intézmény belső szabályzataiban 

biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

18 

 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján  - az intézmény igazgatóságához, az 

osztályfőnökhöz, az óvónőkhöz, az intézmény nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a 

szülői szervezethez fordulhatnak. 

 A tanulók és a szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban 

egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény 

igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel. 

 A szülőket az intézmény egészének életéről, az intézmény munkatervéről, az aktuális 

feladatokról 

- az iskola igazgatója, a szülői szervezet választmányi ülésén minden félévben, 

- az osztályfőnökök, az óvónők a csoportok/osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. 

 A szülőket a nevelők az óvodások/tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon 

tájékoztatják: 

szóban: 

-  a szülői értekezleteken, 

-  a nevelők fogadóóráin, 

-  a nyílt nevelési/tanítási napokon. 

írásban: 

- az óvodában a faliújságon elhelyezett tájékoztató illetve kérdőíveken, 

- az iskolában a tájékoztató füzetben, amelynek mindig a tanulóknál kell lennie, hogy 

bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. A tájékoztató füzetbe 

bevezetett információkat a szülőkkel rendszeresen alá kell íratni, ennek havonkénti 

ellenőrzését az osztályfőnök, az osztályzatokét a szaktanár végzi el. 
 

13. ISKOLÁNKBAN A MAGATARTÁS ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS 

MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI  A KÖVETKEZŐK 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- közösségre gyakorolt hatása pozitív, 

- társaihoz segítőkész, 

- ösztönöz a házirend követelményeinek megtartására, azokat maga is betartja, 

- a feladatok vállalásában kezdeményező, 

- viselkedése, hangneme, fegyelmezettsége kifogástalan. 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- szívesen vesz részt a közösség életében, de nem gyakorol rá befolyást, 

- társain segíteni akaró, 

- betartja a házirendet, 

- a kezdeményezők mellé áll, 

- viselkedése, fegyelmezettsége megfelelő. 
 

c) Változó (3) az a tanuló, aki: 

- vét a közösség ellen, ingadozik, 

- társaihoz sodródik, 

- a házirendet részben tartja be, 

- a feladatok vállalásában közömbös, 

- viselkedése esetenként udvariatlan, nyegle. 
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d) Rossz (2) az a tanuló, aki: 

- szándékosan árt a közösségnek, szemben áll vele, 

- társaira gyakorolt hatása negatív, romboló, 

- sokat vét a házirend ellen, 

- a feladatok vállalásában érdektelen, 

- viselkedése, hangneme durva, 

- több alkalommal igazolatlanul mulaszt. 

A vallásgyakorlás rendszeressége az értékelést pozitív és negatív irányban befolyásolhatja. 

A tanuló magatartásának értékelésénél 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk.  

 

14. A SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI A KÖVETKEZŐK 

 

a) Példás (5) az a tanuló, aki: 

- tanulmányi munkájában a tudás igénye nyilvánul meg, kitartó, 

- önállóság, pontosság, célszerűség jellemzi munkáját, 

- a kötelezőn túl többletfeladatokat vállal (gyűjt, kutat), 

- önellenőrzése rendszeres. 

 

b) Jó (4) az a tanuló, aki: 

- a tantárgyi követelményeket figyelmesen teljesíti, 

- munkáját elvégzi, 

- érdeklődése a tananyag keretein belül marad, 

- előfordul nála néha hiányosság. 

c) Változó (3) az a tanuló, aki: 

- a követelmények teljesítésében ingadozó, 

- önállótlan, rendszertelen, 

- ritkán vállalkozik feladatok elvégzésére, 

- változóan végzi el feladatait. 

 

d) Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

- tanulmányi munkájában megbízhatatlan, 

- nem végzi el a munkáját, 

- érdektelen, 

- egyáltalán nem jellemzi az önellenőrzés. 

 

A tanuló szorgalmának értékelésénél 1-8-ig évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), 

hanyag (2) érdemjegyeket ill. osztályzatokat használjuk. 
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15.  A TANULÓK JUTALMAZÁSA 
 

 Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

- példamutató magatartást tanúsít, 

- vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

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

vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, 

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

iskola jutalomban részesítheti. 

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

- diák-önkormányzati dicséret, 

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestület dicséret. 

- diák-önkormányzati dicséret. 

 Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi munkát 

végzett tanulók a tanév végén dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába 

be kell jegyezni. 

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

díszoklevelet és jutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet 

át. 

 A tanulmányait tartósan kiemelkedő teljesítménnyel folytató, közösségért munkálkodó 

magatartásában, hitéletében példás, végzős tanuló nyerheti el az intézmény alapítványának 

(Cum Deo Pro Scola Rakocziana) „Rákóczi-díját” (plakett és jutalom). 

A Rákóczi emlékplakettet nyolc éven át kiválóan teljesítő diák kaphat, illetve az a tanuló, aki 

a tanév során valamilyen területen kiemelkedő eredményt ért el. A Szent Imre - díjat 

példamutató vallásgyakorlásért és templomi szolgálatért nyolcadik osztályos tanuló nyerheti 

el.  Az alapítvány elismerésben részesíthet olyan tanulókat, akik közösségi magatartásukkal és 

bármilyen területen elért kiváló eredményükkel megérdemlik a közösség elismerését. 

 Csorna Város Érdemes diákja címet a városi önkormányzat szempontjainak megfelelő 

tanítványunk nyerheti el. 

 Versenyeken elért eredmények jutalmazása a 2. számú mellékletben leírtak alapján 

történik. 

 A dicséreteket írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni egy héten belül. A 

dicséretet az osztálynaplóba is be kell jegyezni. (a dicséret megnevezése, dátum, aláírás)  

 

 

16. A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK 
 

 Azt a tanulót, aki 

- tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, 

- vagy a Házirend előírásait megszegi, 

- vagy igazolatlanul mulaszt fegyelmezési büntetésben kell részesíteni. 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

21 

 

 Az iskolai fegyelmező intézkedések formái 

- szaktanári figyelmeztetés, 

- osztályfőnöki figyelmeztetés, 

- igazgatói figyelmeztetés, 

- igazgatói intés, 

- tantestületi figyelmeztetés, 

- tantestületi intés. 

 A fokozatosság elve alapján az írásos intéseket szóbeli fegyelmező intézkedésnek kell 

megelőznie, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. A 

fegyelmező intézkedések közül a figyelmeztetéseket és az intéseket a tanuló tájékoztató 

füzetén kívül osztálynaplóba is be kell írni. Az igazgatói figyelmeztetést, és intést az 

osztályfőnök is kezdeményezheti.  

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: 

 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, káromkodás, 

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

fogyasztása, 

 a szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek. 

 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. Amennyiben a tanuló magatartása 

méltatlan a katolikus erkölcsi normákhoz, viselkedése, beszéde az iskola szellemiségével 

összeegyeztethetetlen, a tett súlyosságától függően az iskolavezetés az azonnali kizárás 

mellett dönthet. /pl. káromkodás, tiszteletlen magatartás, verekedés, lopás, ismételt 

dohányzás/  

 A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

 A fegyelmi büntetés lehet: 

 megrovás, 

 szigorú megrovás, 

 meghatározott kedvezmények csökkentése illetve megvonása, (kivétel a szociális 

kedvezmény) 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.   

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, 

 kizárás az iskolából. 

 A Nkt. 58. § (5) alapján, a tanköteles tanulóval szemben az utolsó két pont csak rendkívüli 

vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni 

a tanulónak. 

 A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. §-a alapján, 

illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 53-61. §-ai alapján kell lefolytatni. A felelősségre vonás eljárásmódjának 
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tekintetében a Köznevelési törvény rendelkezései az irányadóak. A fegyelmi büntetést a 

nevelőtestület hozza, az iskolai DÖK véleményezésével. 

 A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, melynek célja a kötelességszegéshez 

elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel 

gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem 

orvoslása érdekében.  Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a 

sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője 

is egyetért. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok előkészítéséért, 

a tájékoztatásért és a végrehajtásért az iskola igazgatója a felelős. Az egyeztető eljárást 

levezető személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az érdekelt feleknek.  Amennyiben az 

egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást meg kell indítani az alábbiak 

figyelembe vételével:  

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a nevelőtestület joga dönteni 

arról, hogy indít-e a tanuló ellen fegyelmi eljárást.  

 A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására – az igazgató javaslata alapján – legalább 

háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés 

kivizsgálása, az egyeztető eljárás eredménytelenségének megállapítása, a fegyelmi tárgyalás 

lefolytatása, a fegyelmi büntetés meghozatalának előkészítése. A fegyelmi eljárás törvényes 

és szakszerű lefolytatásáért, a technikai feltételek biztosításáért az iskola igazgatója a felelős.  

 A fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület jogosult.   

 Nem indítható fegyelmi eljárást, ha a vétség elkövetésétől számított három hónap eltelt.   

 A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói 

jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése 

az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az 

iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a Pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – 

rendezvényen történt.  

 A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és 

súlyosan szegje meg. Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell 

érteni. Gondatlan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is. A 

fegyelmi büntetés kiszabásánál – a tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe véve – 

vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.  

 A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a 

pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a 

fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.  

 A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell vezetni.   

 A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson ki kell hirdetni, valamint hét napon belül 

meg kell küldeni a az ügyben érintett feleknek. A határozatnak tartalmazni kell a rendelet 58.§ 

(5)-(7) bekezdéseiben foglaltakat.  

 A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértéken kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 
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17. AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TANTÁRGYANKÉNTI, ÉVFOLYAMONKÉNTI 

KÖVETELMÉNYEI, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK TERVEZETT 

IDEJE, AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁRA JELENTKEZÉS MÓDJA ÉS 

HATÁRIDEJE 
 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (1) szerint a tanuló osztályzatait évközi 

teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, és a tanulmányok alatti vizsgák 

(különbözeti, pótló és javítóvizsgán) nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. 

 

1. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat 

megállapításához, ha 

- felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, 

- engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben 

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

- meghatározott időnél többet mulasztott, 

- a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság 

előtt tesz vizsgát. 

- Az osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. Az osztályozó vizsga 

tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei az iskola pedagógiai programjának helyi 

tantervében vannak rögzítve. Osztályozó vizsga júniusban és augusztus utolsó hetében kerül 

megszervezésre. 

 

2.  Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 

a) tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol 

marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban kerül megszervezésre.  

A javítóvizsga időpontját az adott éves munkatervben rögzíti az iskola.  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 65.§ szerint különbözeti vizsgára tanévenként legalább 

két vizsgaidőszakot kell megadni. 

A vizsgákra (javítóvizsga kivételével) jelentkezni az igazgatónál írásban kell szülői és 

szaktanár ellenjegyzésével a vizsgák várható időpontja előtt legalább 5 héttel. 

A kérelemnek tartalmaznia kell a vizsga típusát, a vizsga szükségességét, a kérelmező tanuló 

nevét, évfolyamát, személyes adatait, az adott tantárgy nevét, amiből vizsgát szeretne tenni. A 

tanuló, a szülő és az érintett szaktanár aláírását. 

A vizsgák megszervezésének, lebonyolításának követelményeit a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 24. rögzíti. 

 

3. Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 

 a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról 

engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok 

minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése 

nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 
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4. Mentesítés tantárgyak tanulása alól 

A tanulónak joga, hogy a szülője vagy gondviselője által a tanulmányokkal összefüggő 

mentesítést kérjen, ha sajátos nevelési igényű és erről szakértői vélemény van. 

A Nkt. 47. § (1) szerint: a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy 

különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai 

ellátásban részesüljön. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság 

szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. 

A Nkt. 56. § (1) szerint: A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a 

szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és 

osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és e helyett szöveges értékelés és 

minősítés alkalmazását írja elő. 

Ezen esetekben az iskola igazgatója határozatot hoz, mely bejegyzésre kerül az iskolai 

dokumentumokba. 

 

 

18. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE 
 

18. 1.   Az óvoda nyitva tartása, munkarendje 
 

Nyitvatartási ideje : hétfőtől – péntekig :     6 óra 30 perctől   17 óráig tart. 

 Az óvodában tartózkodás ideje alatt, minden gyermek pedagógus felügyelete alatt áll. 

 A reggeli gyülekező a kijelölt csoportszobában történik 6 óra 30 perctől         7 óráig. 

 7 órától, 16 óra 15 percig minden kisgyermek a saját csoportjában tartózkodik. 

 Délután 16 óra 15 perctől a kijelölt csoportszobában, jó idő esetén az udvaron várják a 

gyermekek szüleiket. 

 A gyerekek az óvodába 8 óra 30 percig, a nagycsoportosok 8 óráig  érkezzenek meg. 

 Az óvodában szeptember 1-jétől - augusztus 31-ig tart a nevelési év, melyen belül a nyári 

leállás időtartamáról, a gyermekek nyári napirendjéről, a csoportösszevonásokról a szülők 

február 15-ig tájékoztatást kapnak. 

 A törvény által engedélyezett 5 nevelés nélküli munkanapból az óvoda, az adott nevelési 

év programjaitól függően vesz igénybe napokat, amelyről a szülők 10 nappal előbb értesítést 

kapnak. A gyermek elhelyezését megoldani nem tudó, dolgozó szülők gyermekei számára 

ügyeletet biztosít.  

 Az óvodai felvétel jelentkezés útján jön létre. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony 

létesítésének feltételeit a Nkt. 49. § valamint a 20/2012. EMMI rendelet 20.§ tartalmazza. 

 Az óvodába járás az iskola előkészítés miatt 5 éves kortól kötelező, egészen a tanköteles 

kor eléréséig. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai 

nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg.  

 A kisgyermek naponta 10 óránál többet nem tartózkodhat az óvodában. 
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18.2. Az iskola működési rendje 

 

 Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6
30 

-tól este 8 óráig vannak 

nyitva. 

 Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7 órától a tanítás végéig, 

illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. 

 A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 

 Az iskolába a tanulóknak reggel 7
45

 -ig  kell megérkezniük, a tanítás 8 órakor kezdődik. 

Azon a napon, amikor a „Csendes percek” elmélkedés van, a tanulók 7
30

-ra érkeznek. 

 Az első óra közös imával kezdődik és a tanítás befejezésekor is imádkozunk. 

 

 Az ügyeletes nevelő reggel 7 és 12
40

 között látja el ügyeletesi feladatát az alábbi beosztás 

alapján: 

felső tagozaton az 

 1.sz. ügyeletes az I. számú épület emeletén, 

   2.sz. ügyeletes a II. számú épület emeletén, 

 3.sz. ügyeletes a II. épület földszintjén, 

 

alsó tagozaton mindkét ügyeletes a III. számú épület emeletén, a folyosó különböző pontjain.  

 A tanítási órák 45 percesek.   A tanítási órák közötti szünetek 15 percesek, kivétel az 5. és 

6. óra utáni szünet, amelyik 5 perces. A csengetési rendet a 1. számú melléklet tartalmazza. 

 A tanulók az őszi és a tavaszi hónapokban (szeptember, október, március, április, május) 

reggel 7 és 7
45

 között az udvaron, télen az erre kijelölt termekben gyülekeznek.  

A tanulóknak a szünetet az udvaron kell tölteni és onnan az órát tartó nevelő vezetésével 

vonulnak fel a tantermekbe. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók 

reggel a gyülekező termekben, szünetekben a folyosón maradhatnak. 

 A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkeznek, a 

második tanórát tartó szaktanár felügyeletével. Az iskolai étkeztetésben részesülők tanári 

felügyelettel tízóraiznak az iskola ebédlőjében. 

 Az óra kezdete előtt legalább öt perccel az osztályoknak az udvaron a tantermekbe vonulás 

sorrendje szerint sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint a tantermek elé 

kell vonulniuk. 

 Az ebédelés rendjét minden évben a tanulókra vonatkozó órarend ismeretében a tanórán 

kívüli foglalkozások munkaközösség vezetője állítja össze és hirdeti ki. Az étkezés a tanórák 

befejezése után történik. 

Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Az étkezés előtt és után imádkozunk. Az 

ebédlőben tanári ügyelet mellett zajlik az étkeztetés. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és 

tisztaságára. Az ebédlőben idegenek nem tartózkodhatnak.  

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

az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) engedélyével 

hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az 

igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. Az iskolakerülés elleni fellépés 

biztosításáról a 2012. évi CXX. törvény rendelkezik. 

 A tanítási órát, a tanítás menetét senki nem zavarhatja meg. 
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 A tanítás befejeztével a tanulók az osztálytermeket, tornatermet stb. rendben hagyják hátra, 

ügyelnek a világítás kikapcsolására, az ablakok, ajtók zárására. 

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése a gazdasági irodában történik  

10 - 11 és délután 13 - 14 óra között.  

 A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv rögzíti. 

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével használhatják. Ez 

alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

 Tanítási idő után a tanulók csak szervezett foglalkozás céljából maradhatnak az iskolában. 

 Az iskola épületébe érkező szülőket, illetve idegeneket a portás az igazgatóhelyettesi 

irodába kíséri az iskolatitkárhoz. 

 Az iskola épülete, a főbejárat kivételével, biztonsági okok miatt napközben zárva van. 

 A szülők iskolaépületben történő tartózkodásának rendje: 

- A tanulók iskolába érkezésénél a szülők az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket. 

- A szülők a délutáni hazaindulásnál szintén az iskola bejáratánál várják meg gyermeküket. 

- Az első évfolyamosok szeptemberben, illetve az iskolába újonnan érkező alsós tanulók a 

fentiek alól két hét felmentést kapnak. 

 

19. VÁLASZTHATÓ ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK 
 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 15.§ alapján: 

 az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és a fenntartó jóváhagyását követően 

közzéteszi a tájékoztatót a választható tantárgyakról, 

 a tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az SZM és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét, 

 a tanuló szülei írásbeli nyilatkozatával jelentkezik legkésőbb május 20-ig. 

 

 Az iskola a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: 

Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők 

igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első – ötödik évfolyamon 

napközi otthon, a hatodik – nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási 

szünetekben a munkanapokon – legalább 12 tanuló igénye esetén – összevont napközis 

csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 

Diákétkeztetés. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi 

egyszeri, vagy háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezésben részesülnek. A napközibe nem 

járó tanulók számára – igény esetén – az iskola ebédet (menzát) biztosít.  

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakozását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az 

egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkoztatások segítik. 

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.  
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Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését 

szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak. 

Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a 

különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában 

évente kerülnek megszervezésre. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken 

való részvételre is felkészítik a nevelők. 

Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára 

évente egy alkalommal osztálykirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson 

önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

Erdei iskola. A nevelési és tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az 

iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken 

főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai 

foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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 órán kívül esik és költségekkel 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 

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. 

Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható 

iskolai könyvtár segíti.  

 A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 13
30

 és 17
 

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

 Ösztönözni kell a HHH tanulókat arra, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a 

tanórán kívüli foglalkozásokon. A jelentkezésnél ők előnyt élveznek.  

 A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, 

valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a 

tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

 A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 

képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók 

részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez 

alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli 

foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a 

foglalkozásról kizárható. 

 Az iskolai könyvtárat a tanítási napokon a mindenkori nyitvatartási rend szerint vehetik 

igénybe a tanulók. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók 

és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és 

egy tanévre szól. A könyvtár rendjét a könyvtári szabályzat tartalmazza. 
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20. A NAPKÖZI OTTHONRA ÉS A TANULÓSZOBÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 
 

 A tanulónak joga, hogy szülője vagy gondviselője írásbeli kérelme alapján napközis és 

tanulószobai ellátásban részesüljön. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásokra 

történő felvétel a szülő írásbeli kérelme alapján történik. 

 A napközi otthonba és tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre minden év 

februárjában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a 

szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését vagy kimaradását. 

Írásbeli kérelmét az osztályfőnöknek adja le, elbírálásáról az igazgató dönt.  

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

órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 17 óráig tartanak. 

 A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobai 

foglalkozásra járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16 óráig tart.  

 A tanuló napközis és 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. 

 A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működhetnek: 

- két hetes, 

- osztályonként egy tanulmányi felelős, 

- egy játékfelelős. 

 A hetesek megbízatása egy hétre szól. Feladataik: 

- felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, 

- ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, 

- a tanulás végén letörlik a táblát. 

 A tanulmányi felelősök megbízatása egy hétre szól. 

A tanulmányi felelősök feladatai: 

- gondoskodnak a leckefüzetről, azt vezetik, illetve minden nap az osztálytanító és a 

napközis nevelő asztalára készítik, 

- figyelik a csoport tagjainak tanulmányi előmenetelét, figyelmeztetik a napközis nevelőt az 

esetleges tanulással kapcsolatos problémákra. 

 A játékfelelős megbízatása egy hétre szól. A játékfelelős feladatai: 

- a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, 

- felügyel a csoport játékainak megóvására, 

- rendet tart a csoport játékszekrényében. 

 
 

21. A TANULÓK FELADATAI SAJÁT KÖRNYEZETÜK RENDBEN 

TARTÁSÁBAN, A TANÍTÁSI ÓRÁK, AZ ISKOLAI RENDEZVÉNYEK 

ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 
 

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

helyiségeinek használói felelősek: 

- az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 



II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

29 

 

- az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért, 

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

- az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott 

előírások betartásáért. 

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

erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet 

hagyjon. 

 Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 

- osztályonként két-két hetes, 

- tantárgyi felelősök. 

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

 

 

 A hetesek feladatai: 

- gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, kréta stb. az 

órát tartó nevelő utasítása szerint), 

- a szünetben a tanulókkal együtt az udvarra mennek; 

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

tanulókat figyelmeztetik, 

- az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat, 

- ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 10 perccel nem érkezik meg a tanterembe, 

értesítik az igazgatóhelyettest, 

- az óra végén a táblát letörlik, tízórais szünetben leviszik a szemetet és ellenőrzik a 

tanterem rendjét, tisztaságát, 

- utolsóként hagyják el a tantermet.  

 Az osztálynaplót csak a pedagógus viheti magával, tanulót a naplóért küldeni nem lehet. 

 Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle tantárgyi 

felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának 

ellenőrzését. 

 

22. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 

22. 1. Személyes tárgyak és javasolt ruházat az óvodában 
 

 A gyermekek ruházata legyen praktikus, kényelmes, tiszta. 

 Az esetleges átöltözéshez legyen tartalék ruhájuk. 

 A mozgásos játékok szokásos öltözete a tornaruha, amit a szülő biztosít. 

 A ruhadarabokat, lábbeliket a választott jellel kell ellátni. A gyermek utcai viseletét az 

öltöző helyiségben a gyermek jellel ellátott polcán kell elhelyezni. A tisztaság megőrzése 

érdekében váltócipőről a szülőnek kell gondoskodni.  

 Az óvodába hozott, illetve hagyott tárgyakért felelősséget az intézmény nem vállal. (arany, 

ezüst tárgyak, játékok, babakocsi stb.) 

  Az ékszerek által okozott balesetekért felelősséget nem vállalunk.   

 A foglalkozásokon a mobiltelefon használata tilos a gyerekeknek és pedagógusoknak 

egyaránt. Az óvoda dolgozói telefonjaikat csak az öltözőben használhatják. 
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  A babakocsival érkező anyukák a babakocsikat az épületbe nem hozhatják be, azt a 

szélfogóban hagyhatják. 

 A gyermekek érdekében – baleset elkerülése miatt – az óvoda udvarán, csak az óvónő 

felügyeletével tartózkodhat gyerek. 

  Érkezéskor, távozáskor az Andrássy utcára nyíló bejáratokat kell használni. 

Az óvoda bejáratai napközben 9
00-

től -12-ig és 13-tól - 15
00

-ig zárva vannak. 

 Idegenek az óvoda épületében nem tartózkodhatnak! 

 Az egészségügyi helyiségeket (pl. tálalókonyha, dolgozói WC) kizárólag az egészségügyi 

könyvvel rendelkező óvodai dolgozók használhatják. Sem szülő, sem más személy nem léphet 

be oda. 

 

22.2. Általános szabályok az iskolában 

 

 A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más 

dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, 

vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a 

tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre az igazgatóhelyettesi 

irodában.  

 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 tanítási nap 

végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek 

adhatja át. 

 Tilos a tanítási órán étkezni, innivalót fogyasztani. Tilos továbbá a tanítási órákon 

rágógumizni. 

 Tanítási órákon/foglalkozásokon a mobiltelefon használata tilos a tanulóknak és 

pedagógusoknak egyaránt. A tanuló mobiltelefont az iskolába csak szülői engedéllyel hozhat, 

amit a szülő írásban kér. Az engedély tényét az osztályfőnök az osztálynaplóba bejegyzi a 

névsorba a tanuló neve mellé. Amennyiben a tanuló telefonját használja az órán illetve annak 

jelzése a tanítási órát zavarja, az órát tartó pedagógus azonnal elveszi és azt csak a tanuló 

törvényes képviselőjének adja vissza. 

 A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak. Az 

engedélyt az osztályfőnöknek be kell mutatni. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, 

és azt a kijelölt részen kell tartani. 

 

 Az iskolai ünnepélyeken az ünnepi öltözet  

lányoknak: 

- fehér blúz, 

- sötét szoknya vagy nadrág, 

- egyen sál, 

- hozzáillő cipő. 

fiúknak: 

-  fehér ing, 

-  sötét nadrág,(lehetőleg ne farmer) 

-  egyen nyakkendő, 

- hozzáillő cipő. 
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 A tornaórákon kötelező öltözék: 

lányoknak:                                     

- fehér póló 

- kék nadrág, 

- fehér zokni, 

- fehér tornacipő, teremcipő, 

fiúknak: 

- fehér atlétatrikó, póló, 

- fekete nadrág, 

- fehér zokni, 

- fekete tornacipő, teremcipő. 

 

 Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az 

osztályfőnök útmutatásai alapján az iskolai egyen pólóban kell részt venniük. 

 A tanulók öltözködése legyen tiszta, ápolt, ízléses, a mértéktartó divatkövetés jellemezze. 

Tartózkodjanak a szélsőséges hajviselettől, az arc-, köröm- és hajfestéstől, a testékszerek 

viselésétől, a tetoválástól.  

 

 

23. EGYÉB 
 

23.1. Egészségvédelem 
 

A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre 

meghatározva- védőnői és orvosi vizsgálat van. 

 

23.2. Balesetvédelem és tűzvédelem 
 

Minden gyermeknek/ tanulónak a nevelési év/tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi 

oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első foglalkozáson/ osztályfőnöki órán kerül sor. 

Az oktatás tényét a naplóba be kell jegyezni. 

Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az 

épületet. A menekülési irányokat minden tanév első hetében próbariadóval kell gyakorolni. 

Az informatika, természettudományos, könyvtári és a testnevelési foglalkozás megkezdése 

előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 

az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 
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23.3. Vagyonvédelem, kártérítés 

 
A tanuló az iskola tulajdonát képező eszközöket, helyiségeket csak igazgatói és/vagy tanári 

engedéllyel használja. A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott 

felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. A társadalmi tulajdon 

megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve 

kötelező. A társadalmi vagy egyébtulajdonban gondatlanságból, illetve szándékosan okozott 

károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig emellett fegyelmileg is 

felelős. 

A törvény szerint a tanulónak az iskola a tanuló jogviszonnyal összefüggésben okozott kárért 

vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel. A kártérítési kötelezettség alól az alábbi 

esetekben mentesül: 

- ha bebizonyítja, hogy a kárt a működési körén kívül eső elhárítatlan ok idézte elő, 

- ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta, 

- ha a károsult valamely tárgyát a Házirend rendelkezéseit figyelembe véve viszi be az 

intézménybe. 
 

24. MELLÉKLETEK 
 

1. Csengetési rendek 

2. A tanulók jutalmazásának rendje 

3. Napközi/ tanulószoba rendje 

4. A tornaterem használati rendje 

5. Az  informatika terem használati rendje 

6. A könyvtár használati rendje 

 

25. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

 A Házirend nyilvános, a fenntartó által jóváhagyott.  

 Házirendet minden tanév első tanítási napján az osztályfőnök ismerteti. Belépő 

évfolyamoknál a teljes dokumentumot, a többi évfolyam esetében csak a változásokat és a 

főbb pontokat emlékeztetőül.  

 A Házirend minden tanévben szeptember 15-ig felülvizsgálható, igény szerint 

módosítható. 

 
Hatálybalépés: 
 
A fenntartói jóváhagyást követően 2013.március 31. 
Ekkor érvényét veszti a többször módosított, 2009. augusztus 27-én hatályba lépett Házirend. 
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Legitimáció 

A szülői munkaközösség a Házirendet 2013. január 30-án tartott értekezleten véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

 

Csorna, 2013. január 30.                                                             …………………………….

                                                                                  SzM elnök 

 

A diákönkormányzat a Házirendet a 2013.február 12-én tartott értekezleten véleményezte és 

elfogadásra javasolta. 

 

Csorna, 2013. február 12.                                                                ……………………………. 

  DÖK elnöke 

 

A nevelőtestület a Házirendet 2013. tartott értekezletén megtárgyalta és elfogadta. 

 

 

Csorna, 2013. március 4.                                                                   ……………………………                                                                                                         

                                                                                          igazgató 

 

 

A fenntartó a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus  Óvoda és Általános Iskola házirendjét 

jóváhagyom. 

 

Csorna, 2013. március 31.                                                            .…………………………. 

                                                                                         fenntartó 
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Mellékletek:  

1. sz.  melléklet:  Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje  

 

Csengetési rend: 

0.         7:00       -       7:45 

1.         8:00       -       8:45 

2.         9:00       -       9:45 

3.       10:00       -      10:45 

4.       11:00       -      11:45 

5.       12:00       -      12:45 

6.       12:50       -      13:35 

7.       13:40       -      14:25 

A tanóra vége előtt 5 perccel jelzőcsengetés szól. 

 

Az iskolaotthon munkarendje: 

 

1.         8:00       -       8:45 

2.         9:00       -       9:45 

3.      10:00       -       10:45 

4.       10:45       -      11:15 

5.       11:15       -      11:45 

6.       11:45       -      12:45 

7.       12:50       -      13:35 

8.       14:00       -      14:45 

9.       15:00       -      15:45 

10.     15:45       -      16:00 
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 A napközis  foglalkozások rendje a központi iskolában:   

 

13
45

 – 14
00

 óráig felkészülés a tanórára, 

14
00

 – 14
45

 óráig első tanóra, 

15
00

 – 15
45

 óráig második tanóra, 

15
45

 – 16
00

 óráig uzsonna, 

16
00

 – 17
00

 óráig játékos foglalkozás. 

 

Az ebédlő használatának rendje, kiírás szerinti időben, csoportban, nevelői 

felügyelettel történik. 
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2. sz.  melléklet: Intézményünkben alkalmazott jutalmazási eljárások 

 

Szaktanári dicséret 

- házi versenyeken, vetélkedőkön való kiemelkedő szereplésért, 

- szakköri, énekkari munkáért, 

- kiváló szaktárgyi teljesítményért adható. 

 

Osztályfőnöki dicséret (írásban) 

- területi szintű szaktárgyi versenyeken elért 1-3. helyezésért, (egyéni, csapat) 

- megyei versenyre való bejutásért, mérlegelve az arra való felkészülést, 

- megyei szaktárgyi csapatversenyen elért 4-6. helyezésért, 

- ünnepélyeken való kiemelkedő szereplésért, 

- példamutató közösségi munkáért adható. 

 

Igazgatói dicséret 

- megyei versenyeken elért egyéni 4-10. helyezésért, csapatban 1-3. helyezésért, 

- az iskola hírnevét öregbítő, kiemelkedő tevékenységért, (pl. pályázatokon való 

jó szereplésért, stb.) 

- országos levelezős versenyeken elért 10. helyezésig adható. 

 

Nevelőtestületi dicséret 

- megyei versenyeken elért egyéni 1-3. helyezésért, 

- országos versenyeken elért egyéni 10. helyezésig,  (a tanulmányi 

versenyfüzetben meghirdetet versenyek) 

- példamutató magatartásért, szorgalomért, kiemelkedő tanulmányi munkáért 

adható (tanév végén). 
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Katolikus iskolák által meghirdetett versenyeken elért eredmények jutalmazása 

 

Szaktanári dicséret 

- országos versenyre való bejutásért adható. 

Osztályfőnöki dicséret 

- egyházmegyei szaktárgyi versenyeken elért 1-3. helyezésért, 

- regionális versenyeken elért1-5. helyezésért.  

- országos versenyen elért 4-10. helyezésért, mérlegelés alapján magasabb szintű 

dicséret is adható.  

 

 

Sporteredmények jutalmazása 

Egyéni verseny 

Egyéni versenyeken elért eredményeket úgy jutalmazzuk, mint a más tantárgyi versenyek 

helyezettjeit. 

Csapatverseny 

Szaktanári dicséret 

- városi és területi versenyeken elért 1. helyezés, 

- a megyei versenyre való bejutásért, 

Osztályfőnöki dicséret 

- megyei versenyeken elért 4-6. helyezésért, 

Igazgatói dicséret  

- megyei versenyeken elért 1-3. helyezésért, 

- országos versenyeken elért 4-10. helyezésért, 

Nevelőtestületi dicséret 

- országos versenyen elér 1-3. helyezésért adható. 
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3. sz. melléklet: Elvárások a napközi otthonban 

 

• A csoportot a napközis nevelő veszi át a délelőttös nevelőtől. 

• Ebéd előtt a teremben minden tanuló kezet mos. 

• A nevelő vezetésével együtt vonul be a csoport a meghatározott időpontban az ebédlőbe. 

• A tanulók a közös ima után csendesen, kulturáltan ebédelnek, ha mindenki végzett – ima 

után – az egész csoport együtt vonul az udvarra, vagy a tanterembe. 

• A tanuló köteles a tanórák alatt képességeinek megfelelően felkészülni a tanítási órákra. 

Magatartásával nem zavarja társait, s a tanóra rendjét.  

• A tantermet a csoport - napközi végén – rendezetten hagyja el. 

• Az első tanóra utáni szünetben a csoportok – időjárástól függően – lehetőleg a szabadban a 

pályán tartózkodjanak a napközis nevelő felügyeletével. 

• Napközis tanuló az iskola területéről engedély nélkül nem távozhat./labdáért sem!/ 

• A tanulók üzenő füzetüket naponta hozzák magukkal és rendszeresen ellenőriztessék 

szüleikkel. 

• A szülők gyermekeiket az iskola előtt várják. A tanórák rendjét csak alapos indokkal 

zavarhatják meg a szülők, nevelők, gyerekek. 

• Játékszereket, kabátot az ebédlőbe vinni tilos.  

• Csak a nagyszünetben vihetnek a tanulók az udvarra labdát, ugráló- kötelet stb. 
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4. sz. melléklet: A tornaterem és az öltözők használati rendje 

 

A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, fontos ezért a tanári 

utasítások pontos követése és az alábbiak betartása:  

• A tanulók a tornaterembe csak az előző osztály távozása után tanári felügyelettel mehetnek 

be. 

• Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel. A sérülést vagy rongálást 

azonnal jelenteniük kell a felügyeletet ellátó tanárnak. 

• A szaktanár megérkezéséig a tanulók, az öltözőben csendben és fegyelmezetten várakoznak. 

• Az öltözőkben a tanulók személyes dolgaikat rendben hagyják ott.  

• Az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felesleges dolgokért az iskola felelősséget nem 

vállal.  

• A mosdókat, mellékhelyiségeket a tanulóknak rendeltetésszerűen kell használni.  

• Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben tilos.  

• A tornatermi és öltözői, előtéri villanykacsolókhoz, konnektorokhoz a gyerekek nem 

nyúlhatnak, azokat a szaktanárok kezelik.  

• A helyiségek és a sportudvar tisztaságára mindenkinek ügyelni kell.  

• A tornateremben ruhák és az eszközök tisztaságának, állagának védelme érdekében 

tornacipő használata kötelező.  

• Engedély nélkül a tornaeszközök használata balesetveszélyes és tilos.  

• A tornateremből engedély nélkül eszközt kivinni tilos.  

• A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen kell használni, óvni kell azok épségét, a 

szándékosan okozott kárt a tanuló köteles megtéríteni.  

• A tornateremből foglalkozások alatt a tanulók csak tanári engedéllyel távozhatnak.  

• Balesetvédelmi okokból tilos ékszer és karóra viselete a testnevelésórákon és 

sportfoglalkozásokon.  

• A tanulók a tornaterembe csak a testnevelés órához szükséges felszerelést, eszközt vihetnek 

magukkal.  

• A tanítási órákon a felmentett tanulóknak együtt kell lenniük osztályukkal a tornateremben, 

ott nem étkezhetnek és zenét sem hallgathatnak.  
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5. sz. melléklet: Az informatika terem használati rendje 

 

Az alábbi szabályok betartása minden tanulóra nézve kötelező: 

• a gépeket tartalmazó termekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos, 

• a gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet, 

• termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép 

kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos, súlyos fegyelmi vétségnek 

minősül, 

• a tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket  a tanuló nem használhatja, 

• a géptermekben elhelyezett szerverekhez, tanári gépekhez nyúlni szigorúan tilos, és súlyos 

fegyelmi vétségnek minősül, 

• a munkaállomásokhoz csak a tanuláshoz feltétlenül szükséges felszerelés vihető (füzet, 

könyv, írószer), a kabátokat, táskákat az arra kijelölt helyen kell tárolni, 

• a gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert, adathordozót (floppy, CD, DVD, pen-

drive, memóriakártyák, stb.) bevinni tanári engedéllyel szabad, 

• a tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal 

jelenteni kell a tanárnak, 

• engedélyhez kötött bármely játék iskolai gépek adattárolóira való másolása, telepítése, 

tárolása, az esetleg ott talált játékok futtatása tilos, 

• tilos a számítógépek vagy bármely, az informatikai rendszerhez tartozó berendezés 

engedély nélküli megbontása, ki- vagy bekapcsolása, beállításainak megváltoztatása, 

• tilos bármilyen szoftver-beállítás engedély nélküli megváltoztatása, 

• vírusgyanú esetén a munkát fel kell függeszteni és azonnal értesíteni a szaktanárt, 

• minden esetben (tanóra, illetve szabad gépidő esetén) a számítógépeket csak úgy szabad 

használni, hogy ezzel a többi felhasználó munkáját nem zavarhatja. (Hangszórók hangos 

üzemeltetése, zavaró, céltalan levelek, üzenetek küldése, stb.) 

• hardverelemek cseréje és bármilyen szerelés kizárólag a rendszert felügyelők dolga. Ha a 

géppel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, akkor azt a felügyelő tanárnak azonnal 

jelezni kell. Önállóan hibát keresni, a konfigurációt módosítani tilos. 

• programokat csak a szaktanár és engedéllyel rendelkező telepíthet. 
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• a számítógépek hálózatba vannak kötve, akik a hálózatot használják kötelesek betartani a 

hálózati szabályokat (netikett: http://www.mlbe.hu/netikett.htm). Ezen szabályok megszegése 

súlyos következményeket vonhat maga után. 

• a felhasználóknak mindent meg kell tenni az informatikai rendszer védelméért, 

• tilos a szerzői jogok megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használata, 

terjesztése. 

Ha a használati rend megsértése kismértékű,  vagy nem tekinthető szándékosnak,  akkor az 

elkövetőt figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell 

tekinteni.  

Különösen súlyos esetben, illetve szándékosság esetén a használati rend megsértőjét anyagi 

felelősség terheli. Ha szükséges, az iskola fegyelmi eljárást is indíthat. A házirend az 

intézmény minden számítógépeket tartalmazó szaktantermére vonatkozik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlbe.hu/netikett.htm


II. RÁKÓCZI FERENC RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

 

 

42 

 

6. sz. melléklet: A könyvtár használati rendje 

 

A könyvtár nyitva tartása 

 

Tanéven belül: szeptember 1-től június 15-ig. 

Az iskolai könyvtár működése igazodik a tanév rendjéhez, tanítási szünetekben a kölcsönzés 

szünetel. A nyitva tartás tanévenként változik, meghatározása az éves munkatervben történik. 

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. 

Az intézményben érvényes szabályokat a könyvtárban is be kell tartani. 

 

Könyvtárhasználati szabályok: 

 

 A kölcsönzési időt mindenkinek  tiszteletben kell tartani. 

 A könyvtárban hangoskodni, mások munkáját zavarni tilos. 

 A könyvtári órák alatt a kölcsönzés szünetel. 

 A könyvtárba táskát, kabátot, ennivalót bevinni tilos. 

 A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad 

kivinni. 

 A tanév végén minden felszólítás nélkül kötelesek az olvasók a kölcsönzött könyveket 

visszajuttatni a könyvtárba. Nyári szünetre csak a könyvtáros külön engedélyével maradhat 

könyv az olvasóknál. 

 Az iskolával való munkaviszony, tanulói viszony megszűntekor a távozó szemé1y köteles 

rendezni tartozását. Aki a könyvtárnak tartozik, annak szolgáltatásait csak a tartozás 

kiegyenlítése után veheti igénybe. 

 A könyvtári rend és tisztaság megtartására minden látogató számára kötelező.  

 A könyvtári könyvet gondosan kell kezelnie, abba bejegyezni tilos. Óvnia kell a könyvet 

mindennemű rongálódástól. 

 Ha az olvasó a dokumentumot elveszti vagy megrongálja, köteles azt pótolni, illetve 

ellenértékét megtéríteni. 

 

 
 


