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Tanulói jogviszony létesítése
A tanulók felvétele
Az intézménybe való felvétel kérelmének elbírálási elvei
Általános iskola 1. évfolyamára:
 óvodai szakvélemény alapján
 meghallgatás, készség felmérés
A leendő első osztályosok családi meghallgatáson vesznek részt, osztályba sorolásukról a
meghallgatást követő 15 napon belül az iskola igazgatója dönt. A felvett leendő elsős tanulók
listáját osztályuk megjelölésével az iskola kapuján lévő hirdetőn és a honlapon tesszük
nyilvánossá. A családi meghallgatás és a beiratkozás időpontját, a szükséges
dokumentumokat szintén a hirdetőn tesszük közzé.
Szakközépiskola 9. évfolyamára:
 általános iskola 5-8. évfolyam eredménye
 felvételi vizsga eredménye (központi írásbeli, szóbeli)
 a színi tagozatra képességfelmérés
Kilencedik évfolyamra jelentkezőknek felvételi vizsgán kell megfelelni. A felvételi vizsga
időpontjairól, a felvétel feltételeiről tájékoztatást az iskola hirdetőjén és a honlapon adunk. A
felvett tanulókat írásban értesítjük, megadva a beiratkozás időpontját.
Év elején és év közben tanulói felvételről a tanulóval, annak gondviselőjével az
iskolavezetőség által folytatott személyes elbeszélgetés után az iskolaigazgatója dönt.
Döntését személyesen vagy írásban tudatja. Középiskolában a felvételt különbözeti vizsgához
köthetjük.
Az osztályismétlők osztályba sorolásáról a pótvizsga után az adott évfolyamok
osztályfőnökei tesznek javaslatot az iskola igazgatójának. A végleges osztályba sorolást a
tanévnyitó ünnepségen közöljük.
Tanulói jogviszony megszüntetése az osztályfőnök közreműködésével történik. A távozási
papírt az iskolatitkár adja ki, amennyiben az osztályfőnök igazolja, hogy a tanulónak az iskola
felé semmiféle tartozása nincs - pl. könyvtári könyv, diákigazolvány.
A szakképző évfolyam 14. évfolyamára:
 az érettségi eredménye
 felvételi (szakmai) vizsgák eredménye (írásbeli, szóbeli, gyakorlati)
A kéttannyelvű osztályokba:
 A jó képességű, illetve általános tanulmányi munkájukban jól haladó gyermekek részére
1. osztálytól biztosítjuk a magyar – angol kéttannyelvű oktatás és a nyelvoktatás
lehetőségét. A kéttannyelvű és a nyelvi csoportba (kérésre a szülő jelenlétében
megtartott) képességfelmérő beszélgetés után kerülnek be a tanulók. A felvételt a
szülőknek írásban kell kérniük. A felvételről az iskola igazgatója dönt a beszélgetéseket
végző pedagógusok véleményének, minősítésének figyelembe vételével.
Amennyiben a tanuló haladása nem felel meg a kéttannyelvű vagy a nyelvi csoport
szintjének, a szaktanár javaslatára az igazgató a diákot más nyelvi csoportba helyezheti,
illetve 1-2. osztályban a nyelvtanulástól eltanácsolhatja. Az általános tantervű, illetve a
nyelvet emelt szinten tanuló osztályokban/tanulócsoportokban jól teljesítő tanulók – a
pedagógusok javaslatára – a nyelvet emelt szinten tanító, illetve a kéttannyelvű
osztályokban/tanulócsoportokban folytathatják tanulmányaikat.

A szakképző évfolyamba lépés feltételei más iskolából történő átvétel esetén:
Amennyiben a tanuló a 9-10. évfolyamot másik iskolában végezte, de intézményünkben
kívánja szakképző évfolyamon folytatni tanulmányait, átvétele a következő feltételek megléte
esetén lehetséges:
- az iskola rendelkezik szabad férőhellyel,
- a tanuló igazolatlan mulasztása a 10. évfolyamon nem haladta meg a 10 órát,
- az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfelelt,
- az augusztusi javító- és osztályozóvizsga időpontjában a másik iskolában nem tanult
tantárgyakból sikeres különbözeti vizsgát tesz.
Az iskolai meghallgatás, felvételi időpontjáról, menetéről, a leendő 1.,9.,14. évfolyamra
történő jelentkezésről az iskola kapuján lévő hirdetőn tájékoztatjuk a szülőket. Az osztályba
sorolásról való döntést az iskola igazgatója a meghallgatást követő 15 napon belül hozza meg.
A tanuló jogviszonya a beíratás napján jön létre.
Az iskola körzetében lakó tanköteles tanulót köteles iskolánk felvenni, átvenni.
A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik, amely jelentkezés alapján jön
létre.
A felvételi rendjét, időpontját az éves munkaterv tartalmazza.
A szakközépiskolába és a szakiskolába való jelentkezés az országos előírásoknak
megfelelően történik, a felvételről és az átvételről az igazgató dönt.
A napközibe és tanulószobába való felvétel:
Az egész napos iskola délutáni foglalkozásai alól való felmentést a tanév elején lehet
kérvényezni. Ezt az igazgató bírálja el.
A tanulók beírása
A tanköteles tanulókat az első évfolyamra a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott
időpontban kell beírni.
A szakközépiskola 9. évfolyamára a beiratkozás júniusban, az iskola által meghatározott
időpontban történik.

Az iskolai, tanulói munkarend
Érkezés
Aki 6.45 és 7.30 között érkezik az iskola épületébe, az köteles a reggeli ügyeletre kijelölt
helyen tartózkodni.
A tanulók 7.30-tól mehetnek a tantermeikbe.
A tanulók a tanítás megkezdése előtt 10 perccel kötelesek megérkezni.
Az a tanuló, aki 7.55 után érkezik az iskolába, illetve aki a tanórák kezdetén nem jelenik
meg, az későnek minősül. A késést az órát tartó tanár a naplóban a késés időtartamának
megjelölésével adminisztrálja.
A reggelire befizetett tanulók az első szünetben mehetnek az ebédlőbe. Az ebédlőből enniés innivalót kivinni nem lehet.
A csak ebédet igénybe vevő gyerekek az ebédlő előtt gyülekeznek: az ebédlő ajtajára
kifüggesztett lapon megjelölt időben és felügyelő tanár kíséretében mehetnek be. Az ebédelő
tanulók táskájukat vigyék be az ebédlőbe, s helyezzék el a mosdó előtti kis folyosón.
Szünetek rendje
A tanítási órák közti szünetekben és az iskola rendezvényein az ügyeletes tanár utasításait
be kell tartani. Szünetben ablak nem lehet nyitva, szellőztetni a tanóra elején tanári felügyelet
mellett kell.

Az udvaron szünetben, és a tanítás után a tanulók csak tanári felügyelet alatt
tartózkodhatnak.
A tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel után közvetlenül a tanulónak
el kell hagyni az iskola épületét, és a tantermeket tisztán, rendezett állapotban kell otthagyni.
Az órát tartó pedagógus köteles ellenőrizni a tantermek elhagyását.
Az iskola épületét az utolsó tanóra vége előtt csak engedéllyel lehet elhagyni. Ehhez
írásbeli kilépőt az osztályfőnök, vagy igazgatóhelyettes adhat.
Tanórán kívüli idő
A szakkörök, korrepetálások időpontjait a pedagógusok ellenőrző útján közlik a szülővel.
Az időpontokat úgy kell megbeszélni a tanulókkal, hogy lehetőségük legyen megebédelni. A
pedagógus a foglalkozás helyszínét, időpontját és a foglalkozáson résztvevők nevét köteles
leadni az iskolavezetésnek. Az állandó délutáni foglalkozások megtekinthetők a portán.
A színi tagozatosok próbáinak időpontját, helyszínét a megelőző hét péntek 12 óráig kell
az asszisztensnek meghatározni és kifüggeszteni a tanulók számára. Az előadások időpontját,
helyszínét a megelőző hónap utolsó napjáig szintén az asszisztens köteles nyilvánossá tenni a
tanulók számára.
Iskolán kívüli foglalkozások alkalmával a tanárok utasításait és a balesetvédelmi oktatáson
tanult ismereteket be kell tartani. A fegyelmezetlen magatartás szankciói megegyeznek a
tanórákéval.
Iskolai szünetekben ügyeletet igény szerint rendelünk el. Igényeiket a szülők az ellenőrző
útján kérhetik a szünet első napját megelőző hét előtti péntekig.
A tanítás rendjéről, a tanítás nélküli munkanapok felhasználására a munkaközösségek, a
DÖK-nap felhasználására a diákönkormányzat tesznek javaslatot munkaterveikben a
tanévnyitó értekezletig, amelyen a nevelőtestület végső döntést hoz.

A tanórai és egyéb foglalkozások rendje
A hetes feladata:
 szünetben a tábla letisztítása
 gondoskodik a krétáról,
 az óra elején jelenti a hiányzókat,
 jelenti az irodán, ha öt perccel a becsöngetés után nem érkezett tanár a tanórára.
Tájékoztatás
 Az iskola a tanulók szüleivel írásban a tájékoztató füzeten keresztül tart kapcsolatot.
Ezért a tájékoztató füzetet a tanulónak minden nap magával kell hoznia, és a szülők és
pedagógusok egymás közötti üzenetváltásait haladéktalanul be kell mutatnia.
 Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt észlel, (pl.: baleset, rongálás, verekedés,
tűz, stb.) haladéktalanul szólni köteles a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek és csengetési rend
A tanítási órák kezdetét és végét csengetés jelzi, kivéve a hetedik és nyolcadik órát.
Jelzőcsengetéskor a tanulóknak a tanteremben kell tartózkodniuk és előkészülniük az
órára.

Óra/szünet
0.óra
1. óra
szünet
2. óra
szünet
3. óra
szünet
4. óra
szünet
5. óra
szünet
6. óra
7. óra
8. óra

Kezdete
7.00
8.00
8.45
9.00
9.45
10.00
10.45
10.55
11.40
11.50
12.35
12.50
13.40
14.20

Vége
7.45
8.45
9.00
9.45
10.00
10.45
10.55
11.40
11.50
12.35
12.50
13.35
14.20
15.00

A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolása
A Házirend a tanítási órákról és a kötelező tanórán kívüli foglalkozásokról történő
távolmaradást szabályozza.
Beteg tanuló, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az iskolát. Ha a
pedagógus vagy a védőnő a tanulót betegnek találja, haladéktalanul értesíti a szülőt, aki
gondoskodik az orvosi ellátásról.
Ha a tanulónak az igazolt és igazolatlan hiányzása egy tanítási évben a 250 órát, vagy egy
adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, és emiatt évközben a tanulmánya
érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanévet ismételni köteles, kivéve, ha a tantestület
engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Az osztályozó vizsgát a tantestület akkor
tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórát.
.[20/2012. (VIII.31.)EMMI rendelet 51.§(8)]
Igazolt hiányzás
A tanulónak a tanóráról, a tanórán kívüli, valamint a pedagógiai programban előírt
kötelező iskolán kívüli foglalkozásról történő hiányzását írásbeli szülői (tájékoztató füzet)
vagy orvosi igazolás alapján igazolt hiányzásnak tekintjük.
A szülőnek a tanuló hiányzása első napján értesítenie kell az osztályfőnököt.
A szülő évente 3 nap hiányzást igazolhat.
Egyéb okból - a szülő írásbeli kérelmére - legfeljebb 1 hét időtartamra az osztályfőnök,
ennél hosszabb idejű távolmaradásra az iskola igazgatója adhat engedélyt.
Az igazolást. a hiányzást követő első osztályfőnöki órán az osztályfőnöknek kell
bemutatni.
A távolmaradás miatti tanulmányi elmaradást a tanárok által meghatározott időpontig
pótolni kell.
Késés
A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanulónak a tanóra, a foglalkozás helyszínén
felszerelésével és tájékoztató füzetével együtt kell tartózkodnia. A becsengetést figyelmeztető
csengetés jelzi.

A tanóra kezdetét jelző csengetés után az órára érkező tanuló késésének időtartamát a tanár
a naplóban feljegyzi. A késések időtartama összeadódik, és 45 percenként 1 igazolatlan
órának számít.
Rendkívüli, vagy különösen indokolt esetben (pl. rendkívüli időjárás, közlekedési akadály,
orvosi vizsgálat) - a szülő tudtával - az osztályfőnök igazolhatja a késést.
Tanuló a tanóráról késése miatt nem zárható ki.
A rendszeres késés és/vagy igazolatlan mulasztás a magatartás jegy megállapításába
beleszámít.
Igazolatlan hiányzás
Igazolatlan a hiányzás, ha a tanuló nem beteg, és a távollétet előre nem jelentették be, ill.
ha azt a tanuló a hiányzást követő első osztályfőnöki óráig nem igazolja.
Az osztályfőnök a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor,
valamint a nem tanköteles tanuló 10 igazolatlan órája esetén értesíti a szülőt. Ha az értesítés
eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, a gyermekvédelmi felelős
a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével keresi meg a szülőt.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a 10 órát, az igazgató
értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a 30 órát, az igazgató
ismételten értesíti a gyermekjóléti szolgálatot és az általános szabálysértési hatóságot.
Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri az 50 órát, az igazgató
értesíti a tanuló tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt.[20/2012.
(VIII.31.)EMMI rendelet 51.§]

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó
területek használati rendje
A tanulók tanári felügyelet nélkül sem a folyosón, sem az udvaron nem tartózkodhatnak.
Ha a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon 5 perc elteltével nem jelenik meg a
foglalkozást tartó pedagógus, az egyik hetes az igazgatóhelyettesi irodában ezt jelenteni
köteles.
A foglalkozások alatt a foglalkozások helyszínét a tanuló nem hagyhatja el, csakis tanári
engedéllyel.
A tanulók a tanári szobába nem léphetnek be, tanáraikat problémáikkal szünetben
kereshetik meg.
Védő-óvó szabályok
A tanév első osztályfőnöki óráján mindentanuló tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesül,
melynek tudomásul vételét aláírásával igazolja. A szaktanárok a tanév első óráján ismertetik
az adott tantárggyal, tanteremmel kapcsolatos védő- és óvó szabályokat, melyeket minden
tanulónak be kell tartani.
Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt, balesetet, balesetveszélyes dolgot, rendbontást
észlel, azt jeleznie kell az ügyelő tanárnak vagy a legközelebb található pedagógusnak.
A lépcsőházban mindig a jobb oldalon kell közlekedni, hogy az ellenkező irányból
jövőkkel össze ne ütközzenek. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot, sérülést okozó, veszélyes
tárgyakat az iskolába és az iskolán kívüli programokra vinni tilos. Az udvaron kavicsot,
köveket dobálni tilos. Az udvari játékokat csak tanár felügyelete mellett szabad használni.
Az épületben labdázni, gördeszkázni tilos.
Ha az osztály más teremben tartózkodik, a tanár zárja kulcsra a tantermet.
Az utolsó tanítási óra után az osztályterem ablakait be kell zárni, a villanyt le kell
kapcsolni és a vízcsapokat ellenőrizni kell. Ez után a tanárnak be kell zárni a tantermet.

Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje
A tanuló kötelessége, hogy
 életkorához, fejlettségéhez mérten közreműködjön saját környezetének és az általa
használt eszközöknek a rendben tartásában. [Nk.tv. 46.§)]
Tanterem
A tanuló kötelessége, hogy az általa használt padban, szekrényben, polcon rendet tartson.
A tanulók a saját tantermükben az osztályfőnök irányítása, kérése szerint ügyeljenek a
rendre és a tisztaságra. Vegyenek részt a tanterem díszítésében, aktualizálják a faliújságot.
Ha a tanítási óra, foglalkozás más osztály termében vagy szaktanteremben van, akkor
különösen ügyelniük kell a rendre, az ott található felszerelésre
Amikor a tanulók a tantermet elhagyják, az osztálytermet be kell zárni, mert a
gondatlanságból, a nem megfelelő őrzésből adódó kárért az iskola felelősséget nem vállal.
Berendezés
A tanuló az épület berendezési tárgyait, felszerelésit, eszközeit csak rendeltetésszerűen
használhatja. Ha kárt okoz, szüleinek a kárt meg kell térítenie.
Szaktermek, szertárak
A szertárakból szereket a tanuló csak tanári engedéllyel vihet ki. Az eszközök használatára
a mindenkori balesetvédelmi előírások érvényesek.
A számítógép-termekben a tanulók csak hozzáértő felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhatnak. Élelmiszert nem lehet bevinni.
Tornaterem, sport udvar
A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak
A tornaterembe - kivételes alkalmakat leszámítva, vezetői döntés alapján - csak
tornacipőben lehet bemenni.
Testnevelés óráról felmentett tanulók az órát tartó pedagógus által kijelölt helyen
fegyelmezetten tartózkodnak. Az öltözőben a tanulók lehetőleg ne hagyjanak értéket (pénzt,
órát, mobil telefont, ékszert), az órát tartó tanárt lehet megkérni megőrzésükre. Óra alatt az
öltözőket zárva kell tartani.
Testnevelés órán a tanév elején az osztállyal együtt meghatározott felszerelésben kell
megjelenni.
A sportudvaron és a játszóudvaron a testnevelésórák elsőbbséget élveznek, és tanulók
tanári felügyelet nélkül ezeken a helyeken nem tartózkodhatnak.
Könyvtár
A könyvtár a könyvtáros jelenlétében használható. Élelmiszert és táskát bevinni nem lehet.
Ebédlő
Az ebédlőből ételt kihozni tilos. Csak felügyelő tanárral lehet bemenni.
Egyéb tárgyak behozatala
Az iskolai munkához nem tartozó, vagy nagy értékű dolgokat csak saját felelősségre lehet
az iskolába behozni.
A telefon behozatalát az iskola nem tiltja, de használatát a Kn.tv. 25.§-a alapján korlátozza.
Tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon a mobiltelefont, laptopot, stb. csak a tanár kérésére
és engedélyével lehet használni. A tanórán megszólaló, zavaró, vagy használatba kerülő
tárgyat a szaktanár elveszi, és azt csak az óra végén adja vissza. Ez fegyelmi vétségnek
minősül.

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához
kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás
A tanuló kötelessége, hogy közreműködjön a tanítási órák, rendezvények előkészítésében,
lezárásában. [Nk.tv.46.§ ]
Az iskolán kívüli programokon a Házirend előírásai érvényesek.
A rendezvény helyszínéről a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével lehet
elhagyni.
Tanórán és egyéb iskolai rendezvényen is tiszteletben kell tartani a személyiségi jogokat.
Tanórán és szünetekben egymásról, más személyről hang- és képfelvétel nem készíthető. A
személyes adatok védelme mindenkit megillet.
Az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken az osztályfőnök előzetes tájékoztatása
alapján, ünnepi öltözékben kell megjelenni (sötét szoknya vagy nadrág, fehér minta és felirat
nélküli ing vagy blúz, alkalomhoz illő cipő).
Magánjellegű programokon, rendezvényeken, illetve virtuális közösségi tereken is tilos az
iskola nevének, szimbólumainak illetéktelen használata. Az iskola jó hírének veszélyeztetése,
rontása súlyos fegyelmi vétség, mely fegyelmi eljárást vonhat maga után

A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásnak rendje és
formája
A tanuló joga, hogy
 az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthasson
minden kérdésről;
 tájékoztatást kapjon, és javaslatot tegyen a személyét és tanulmányait érintő
kérdésekről;
 kérdést intézzen az iskola vezetőihez, tanáraihoz, a diákönkormányzathoz, és arra 15
napon belül érdemi választ kapjon.
A tanulói véleménynyilvánítás és kérdésfeltevés fórumai:
 az osztályfőnöki óra,
 az osztályképviselőn keresztül a diákönkormányzat,
 igazgatói fogadóra,
 tanórai szünet,
 a szaktanárral egyeztetett időpont.
A tanulók tájékoztatása az iskola működési rendjéről a az osztályfőnök, a szaktanárok, a
diák-önkormányzati képviselő közvetítésével, valamint az iskolagyűlés, a honlap és az
iskolában elhelyezett különböző hirdetményeken keresztül valósul meg.

A tanulók jutalmazásának elvei és formái
A nevelőtestület a tanulót a tanulmányi munkában elért kiemelkedő eredményért, a
magatartási és szorgalmi követelmények kimagasló teljesítéséért, a kiváló közösségi
munkáért, illetve az iskola hírnevének erősítéséért dicséretben, jutalomban részesíti.
Dicséret adható
 iskolai versenyen való részvételért
 iskolai rendezvények előkészítéséért, szervezéséért, ill. részvételért

 folyamatosan kiemelkedő tanórai munkáért
 kimagasló tanulmányi teljesítményért
 az iskola képviseletéért
 az osztályközösségi tevékenységért
 az osztályban, az iskolában betöltött tisztség pontos ellátásáért
 egymás segítéséért
A dicséretek fokozatai:
 szaktanári írásbeli dicséret és annak bejegyzése az osztálynaplóba;
 osztályfőnöki, napközis nevelői írásbeli dicséret és annak bejegyzése az
osztálynaplóba;
 igazgatói írásbeli dicséret és annak bejegyzése az osztálynaplóba;
A fokozatok bejegyzésére a tájékoztató füzetbe és a naplóba a dicséretet adó nevelő
jogosult.
Minden tanév végén a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtott végzős diákok között kerül
átadásra iskolánk első igazgatójáról elnevezett Vajdaffy díj. Minden osztályból három
kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák könyvjutalomban részesülhet.

A tanulót fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
A tanuló kötelezettsége, hogy
 eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek
megfelelően - a tanulmányi kötelezettségének
 megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a Házirendben foglaltakat.
Általános elvárások
Az általános emberi együttélés szabályait mindenkinek be kell tartania, a valós és virtuális
közösségi tereken egyaránt. Nem megengedett az önbíráskodás, tisztelni kell a tanárok és a
társak emberi méltóságát. Tilos az iskolába hozni olyan tárgyakat, amelyek az iskola által
képviselt nevelési értékekkel ellentétesek, amelyek a tanulók érzelmi, értelmi, erkölcsi
fejlődésére, egészségére negatív hatással lehetnek. Tilos olyan kifejezéseket használni, amely
mások emberi méltóságát sérti.
Fegyelmező intézkedések
A tanulói kötelességek vagy a Házirend előírásainak megszegése fegyelmező intézkedést von maga
után.

A fegyelmező intézkedések fokozatai:
 szaktanári figyelmeztetés
 szaktanári intés
 osztályfőnöki figyelmeztetés
 osztályfőnöki intés
 igazgatói figyelmeztetés
 igazgatói intés
A figyelmeztető és intő a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba kerül beírásra. Ennek
bejegyzése az osztályfőnök, a napközis nevelő, a szaktanár feladata. A bejegyzést a szülőnek
láttamoznia kell.
Fegyelmi eljárás

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján,
írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

Vétkes és súlyos kötelességszegés:
- pedagógussal szembeni tiszteletlen megnyilvánulás,
- emberi méltóság megsértése,
- iskolakerülés, csavargás,
- fenyegetés egyénileg vagy csoportban,
- tulajdonhoz való jog megsértése,
- személyiségi jog megsértése (pl.:film-, fotó- vagy hangfelvétel készítése, publikálása),
- testi épséget és egészséget veszélyeztető magatartás,
- testi épséget veszélyeztető dolgok behozatala az iskolába,(pl.:vágó-, szúróeszköz,
spray, fegyver)
- fizikai bántalmazás,
- büntető ügyet maga után vonó cselekménybe vonás, részvétel (pl.:okirat hamisítás)
- káros élvezeti cikk behozatala, fogyasztása,
- rágalmazás,
- hitelrontás.
Fegyelmi büntetés formái:
- megrovás
- szigorú megrovás
- kedvezmény megvonása,
- áthelyezés másik osztályba,
- áthelyezés másik iskolába,
Abban az esetben alkalmazható, ha az igazgató megállapodik a másik iskola igazgatójával.
- eltiltás a tanév folytatásától,
- kizárás.
Tanköteles tanulóval szemben ez utóbbiak csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi
vétség esetén alkalmazható. Ez esetben a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak.
Amennyiben 15 napon belül nem talál, a kormányhivatal 7 napon belül másik iskolát
jelöl ki számára [Kn.tv. 58.§ (5)]
A fegyelmi büntetés eljárási rendjére a Kn.tv.58.§ (8)-(14) pontjai, valamint a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet 53.-61. § az irányadók.
Kártérítési felelősség
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az iskola igazgatója vagy megbízottja kivizsgálja a
kár-okozás körülményeit, a kár nagyságát, és megállapítja a károkozó és a felügyeletével
megbízott személy felelősségét. Ha megállapította, hogy a kárt az iskola tanulója okozta,
haladéktalanul értesíti a szülőjét, és a kár megtérítésére kötelezi. [Nkt.59.§]

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a
tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára
jelentkezés módja és határideje
Tanulmányok alatti vizsgát független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott
tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.
A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat.
Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsgát tehet. A
vizsgák között a legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani.

Osztályozó vizsga
Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek
teljesítésére vonatkozik.
Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat
megállapításához, ha
 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy
tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a nevelőtestület
döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független
vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.
A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell
megszervezni.
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola helyi
tanterve tartalmazza.
Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgát megelőző
három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az
igazgató vagy megbízottja írásban tájékoztatja.
Javító vizsga
Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha
 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott,
 az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a
vizsgáról engedély nélkül eltávozik.
A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől
augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető
Tanulmányok alatti vizsga
 A vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban (vizsgaidőszak) lehet
tenni, azzal, hogy az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet.
 A vizsga időpontjait az igazgató jelöli ki, melyet a helyben szokásos módon valamint
az intézmény honlapján közzétesz.
 A vizsga időpontjáról és helyszínéről vizsgázót, illetőleg a kiskorú tanuló esetén a
szülőt (gondviselőt) szabály szerint értesítjük.
 Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető vizsga.
 A vizsga követelményeit az iskola helyi tantervében foglaltak határozzák meg.
Független vizsgabizottság előtti vizsga
A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal
szervezi.

A térítési díj befizetésére, visszafizetésére, valamint a tanuló által előállított
dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok
A szülők térítési díjat csak az iskolai étkezésért és a diákigazolványért fizetnek a
vonatkozó jogszabályok szerint. Az iskolai szakkörök, a sportkörök és a hittanoktatás a

tanulók számára ingyenes. Az iskolában külső személy, szervezet által a tanulók fizikai és
szellemi fejlődését, tehetségét kibontakoztató foglalkozások térítési díját a szervező szedi.
Az étkezési térítési díjat havonta kell befizetni az iskola pénztárában. A befizetési
időszakokról és időpontokról az iskola gazdasági ügyintéző félévente előre az iskola
honlapján és a pénztárnál, valamint a portánál kihelyezve ad tájékoztatást. Az esedékes
befizetések időpontja az iskola honlapján a havi program menüpontban is megtalálható.
A tanuló hiányzása esetén az étkezési térítési díjat az iskola a hiányzás bejelentését követő
2. naptól a következő befizetési időszakban visszatéríti. A hiányzást a szülők a gazdasági
irodán jelenhetik be.
Az ebédlemondást abban az esetben is jelezni kell, ha a tanuló kedvezményesen, vagy
térítési díj nélkül étkezik. Ennek elmaradása fizetési kötelezettséget von maga után.
A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként a tanuló által elkészített
produktumokért a tanulót díjazás nem illeti meg, azok a tanuló tulajdonát képezik. A tanuló,
ill. szülője dönt ezeknek az iskola részére történő ajándékozásáról.

