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A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar
Általános Iskola
HÁZIRENDJE,
mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját,
továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a következő jogszabályok
előírásai alapján:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a házirenddel kapcsolatos
rendelkezései
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet házirenddel kapcsolatos
rendelkezései
17/2014 (III.17) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a
tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
110/2012. (VI.4) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról
2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a
nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül
helyezéséről
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A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai
közösségi életének megszervezését.
A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai
program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók
felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.
4. Ez a házirend 2019. év szeptember hó 1. napján lépett hatályba.
A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend elolvasható az iskola honlapján. Az iskolai honlap internet címe:
www.csontvaryiskola.hu
3. A házirend egy példánya megtekinthető:
 az iskola intézményvezetőjénél;
4. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az
iskolába történő beiratkozáskor, valamint a házirend módosításakor a szülőnek át
kell adni.
5. Az újonnan elfogadott vagy módosított
osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:
 a tanulókat osztályfőnöki órán;
 a szülőket szülői értekezleten.
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házirend

előírásairól

minden

6. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal osztályfőnöki órán;
 a szülőkkel szülői értekezleten.
7. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől,
intézményvezető-helyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó
óráján vagy – ettől eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban.

Az iskola által elvárt viselkedés szabályai
Az iskolánkba járó tanulóktól elvárjuk, hogy
 betartsák a jogszabályok, az iskolai házirend, illetve más intézményi szabályzat
rendelkezéseit,
 tartsák tiszteletben az intézményben dolgozó pedagógusok és más felnőttek,
valamint tanulótársainak emberi méltóságát,
 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan,
 legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek,
 tartsák be a nevelők és az iskolában dolgozó más felnőttek utasításait,
 óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit,
 iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget,
 tevékenyen vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein,
 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi
feladataiknak,
 fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon,
 az iskolai foglalkozásokon magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban,
 távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják,
 a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hozzák magukkal,
 védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,
 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjenek
meg (ne viseljenek feltűnő nagyméretű ékszert; hajuk, körmük, arcuk ne legyen
festve),
 az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában (fehér ing vagy
blúz, illetve sötét nadrág vagy szoknya) jelenjenek meg,
 ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket (elsősorban
dohányárut, e-cigarettát, szeszesitalt, drogot, energiaitalt),
 az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják
oda valamelyik nevelőnek, vagy adják le az iskola portáján,
 ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere).
 ne folytassanak az iskolában politikai célú tevékenységet.
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A tanulók jogai
A tanulói jogok kiemelt iskolai területei:
 tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre.);
 kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő
valamennyi ügyben kérdést intézhet az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, a
diákönkormányzathoz.);
 érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől
számított tizenöt napon belül – az intézmény vezetőségétől, iskolai/szülői
munkaközösségtől tizenöt napon belül érdemi választ kell kapnia.);
 véleményezési jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló
egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
 részvételi jog (Kiterjed az iskolában működő tanulóközösségekre, valamint az
iskola által szervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokra.);
 választójog (A tanuló választó és választható minden tanulóközösségi tisztség
esetében.);
 kezdeményezési jog (A tanuló kezdeményezheti diákönkormányzat vagy
diákkör létrehozását, valamint kezdeményezéssel élhet saját ügyeivel
kapcsolatosan.);
 javaslattevő jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes kérdésre. A tanuló
egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül élhet ezzel a jogával.);
 használati jog (Kiterjed az iskola létesítményeinek, helyiségeinek,
berendezéseinek és eszközeinek használatára.);
 jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban
meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat.);
 vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását.).
Az iskola tanulói az iskola életével kapcsolatos jogaikat egyénileg vagy a tanulók
közösségein keresztül gyakorolhatják.
A tanulók közösségei
Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi
munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
 osztálytitkár,
 tanulmányi felelős
 sportösszekötő
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A diákkörök
1. Az iskolában a tanulók a neveléssel-oktatással összefüggő közös tevékenységük
megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében – a
házirendben meghatározottak szerint – diákköröket hozhatnak létre. A diákkör
lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola intézményvezetőjének az adott
tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a
diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör
létrehozásáról minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a
tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskola intézményvezetője által
felkért nagykorú személy.
4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az
iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért –
nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola
intézményvezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét,
idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével
kapcsolatosan be kell szerezni az iskola intézményvezetőjének egyetértését.
5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör
tevékenységébe a tanév végéig részt kell venniük.
6. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai
diákönkormányzat vezetőségébe.
Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán
kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat
működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott
küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből álló diákönkormányzati vezetőség
irányítja.
3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola intézményvezetője által – a
diákönkormányzat javaslatára –megbízott nevelő segíti.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő
nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és
egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az
iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
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Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább 4 alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév szeptember, december, február és
május hónapjában az iskola intézményvezetője a felelős.
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a
diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt
időszak munkájáról, valamint az iskola intézményvezetője tájékoztatást ad az
iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről.
5. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője
kezdeményezheti. A rendkívüli diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés
megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni.
A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
 az iskola intézményvezetője
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén negyedévente
o a diákközgyűlésen tanévenként, negyedévente
o az I. és II. emeleten elhelyezett hirdetőtáblán keresztül,
 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan
tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és elektronikus naplón keresztül írásban tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy
választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola intézményvezetőségéhez, az
osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg
vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola
intézményvezetőségével, nevelőivel, a nevelőtestülettel, a szülői munkaközösséggel.
5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
feladatokról
 az iskola intézményvezetője
o a szülői munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején,
o az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan
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tájékoztatja,
az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.

6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják:
 szóban:
o egyéni megbeszéléseken,
o a családlátogatásokon,
o a szülői értekezleteken,
o a nevelők fogadó óráin,
o a nyílt tanítási napokon,
o a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszéléseken
 írásban a tájékoztató füzetben és az elektronikus ellenőrzőn keresztül.
7.

A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.

8.

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy
írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola
intézményvezetőségéhez, az adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola
nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak.

9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott
képviselőik,
tisztségviselőik
útján
közölhetik
az
iskola
intézményvezetőségével, nevelőivel.
Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok
1. Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére 2018. szeptember 3tól elektronikus naplót használ, melyet a szülők a www.klik035127001.e-kreta.hu
weboldalon érhetnek el.
Az elektronikus napló használatakor a szülők az interneten keresztül, az iskolai
Kréta adminisztrátor által, a tanév első tanítási napján kiosztott felhasználónév és
jelszó segítségével tekinthetik meg saját gyermekük tanulmányi előmenetelével
kapcsolatos információkat, adatokat. Megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit,
osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások
igazolását, illetve a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket.
2. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja
használni az elektronikus ellenőrzőt, a szülők tájékoztatása és a szülővel való
kapcsolattartás értesítő könyvön (ellenőrzőn) keresztül, írásban történik

9

Az iskola működési rendje
1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hat órától este huszonkét
óráig van nyitva.
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.30 órától a tanítás
végéig, illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások idején biztosítja.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük.
4. Az iskolában a tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. Ettől eltérően az első tanítási
órát („nulladik órát”) 7.15 órától kezdve is meg lehet tartani az iskolai szülői
munkaközösség, valamint az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével.
5. A tanítási órák ideje negyvenöt perc, a 0. és 6. és 7. órák és a levelező tagozati órák
kivételével, melyek negyven percesek.
6. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA

AZ ÓRA IDŐPONTJA

0. óra

7.15 – 7.55

1. óra

8.00 – 8.45

2. óra

9.00 – 9.45

3. óra

10.00 – 10.45

4. óra

11.00 – 11.45

5. óra

11.55 – 12.40

6. óra

12.50 – 13.30

7.óra

14.00-14.40

7. Az alsós tanulóknak a második, a felsős tanulóknak az első, harmadik, szünetben az
udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a
tanulók a tantermekben, illetve a folyosón maradhatnak.
8. Az első illetve a második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a
tantermekben, illetve az iskolai étkezőben étkezhetnek.
9. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli)
foglalkozások között – a 11.30 óra és 14.00 óra közötti időben –legalább harminc
perc szünetet kell főétkezésre (ebédre) biztosítani.
10. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes, vagy írásbeli –
kérésére az intézmény vezetője, annak helyettesei, osztályfőnöke vagy a részére órát
tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el.
11. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az
intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek adhatnak engedélyt.
10

12. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.30 óra
és 16.00 óra között.
13. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend
szerint tart nyitva. Az ügyeleti rend az iskola honlapján, hirdetőtábláján és a Kréta
üzenőfalon tekinthető meg.
14. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos
ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola intézményvezetőjétől
engedélyt kaptak.
15. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat
ellenőrzi.
Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán
kívüli foglalkozásokat szervezi:
Napközi otthon, tanulószoba
Az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-negyedik évfolyamon
egésznapos iskola, az ötödik-hatodik évfolyamon napközi otthon, a hetediknyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a
munkanapokon – igény esetén – összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan
tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott.
Hagyományőrző tevékenységek
Az iskola fontos célkitűzései közé tartozik a nemzet, a lakóhely, valamint iskolánk
múltjának megismerése, megbecsülése; az iskola hagyományainak ápolása. Ennek
érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek: Csontváry Kosztka
Tivadar emlékének ápolása; iskolai ünnepségek, megemlékezések szervezése,
lebonyolítása
Diákönkormányzat
A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
Az iskolai diákönkormányzat munkáját az 5-8. osztályokban megválasztott
küldöttekből álló diák-önkormányzativezetőség irányítja. A diákönkormányzat
tevékenységét az iskola intézményvezetője által megbízott pedagógus segíti.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások
Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók
gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz
kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
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Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó tanulók
képességeinek fejlesztésére heti egy felzárkóztató órát, kiemelkedő képességű
tanulóink részére pedig tehetséggondozó szakkört szervezünk.
Az 5.-8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a gyenge
eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére
képesség fejlesztő órákat tartunk a mindenkori tantárgyfelosztás alapján.
Iskolai sportkör
Az iskolai sportkör foglalkozásain részt vehet az iskola minden tanulója. Az iskolai
sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi
testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és
iskolán kívüli sportversenyekre. Az iskola együttműködési megállapodást kötött a
Városgazda Utánpótlás Akadémiával - és a Törekvés Sportegyesülettel a diákok
minél sokrétűbb és szakszerűbb utánpótlás neveléséhez.
Szakkörök, énekkar
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését
szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak,
szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján
is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek
figyelembe vételével – minden tanév május 20-ig az iskola nevelőtestülete dönt.
Szakkör vezetését – az intézményvezető beleegyezésével – olyan felnőtt is
elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.
Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok)
Az iskola nevelői a tanulók számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat)
szerveznek. A projektoktatás több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanításitanulási folyamat. Ennek során – elsősorban – a tantárgyi rendszerbe nehezen
beilleszthető ismeretek feldolgozása történik egy-egy témakör köré csoportosítva a
gyerekek aktív részvételével zajló közös, sokféle tevékenységre építve. A hosszabb
(több napos, egy hetes) témahetet (projekthetet) a tanulócsoportok – ismereteket
összegző vagy művészeti – bemutatója zárja. Iskolánkban évente ismétlődnek azok
a téma napok, amelyek az egészségvédelemmel, az elsősegélynyújtással, a
természet- és környezetvédelemmel, iskolánk névadójával, illetve a honismerettel
kapcsolatos ismereteket dolgozzák fel.
Tanulmányi
kirándulások,
múzeumlátogatások

osztálykirándulások,

erdei

iskolák,

Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb teljesülése, a
nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára tanulmányi kirándulásokat,
osztálykirándulásokat, erdei iskolát, múzeumlátogatást szerveznek a lakóhely és
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környékének természeti, történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.
Ezeken a programokon való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a
szülőknek kell fedezniük. Az iskola nevelői a pályázati lehetőségek minél jobb
kihasználásával törekednek arra, hogy ezeken a programokon a nehezebb szociális
körülmények között élő családok gyermekei is részt tudjanak venni. Azon tanulók
részére, akik nem tudnak részt venni a programokon, az iskola felügyeletet biztosít.

Iskolai könyvtár
A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai
könyvtár segíti.
Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon a könyvtár ajtaján
kifüggesztett időpontokban tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai
könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe.
A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok
1. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére
történik.
2. A napközi otthonba tanévenként előre – a tanévet megelőző május 20-ig –kell
jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi
otthoni elhelyezését.
3. A tanulószobai foglalkozásra a tanévet megelőző május 20-ig lehet jelentkezni.
Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges.
5. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.15, illetve 17.00 óráig
tartanak. Az iskola a tanulók számára 16.15 és 17.00 között ügyeletet biztosít.
6. A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével – a tanulószobára járó
tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődik és délután 16.15 óráig tart.
7. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia
kell.
8. A tanulóknak az iskolában 16.15 óráig kell bent tartózkodniuk, kivéve, ha a szülő
másként nem rendelkezik. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló
eltávozására az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettesek engedélyt
adhatnak.
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A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések
A tanuló szülőjének/gondviselőjének minden év május 20-ig az intézményvezető
felé jeleznie kell az etika / hit- és erkölcstan tantárggyal kapcsolatos választását.
Módosítani csak a tanítási év leteltével lehet.

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó terület
használata
A tanulók igényei alapján előzetes egyeztetés után lehetőség van arra, hogy az
iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a
tanulók – tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják.
A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan
meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi
tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat.
A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit, berendezési tárgyait csak valamelyik
nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola
intézményvezetője adhat. Az iskola épületeit, helyiségeit, berendezési tárgyait
rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
Idegen eszközök behozatala és használata csak az intézményvezető engedélyével
lehetséges. Az intézmény ezekért az eszközökért felelősséget nem vállal.
A diákok a mobil telefonjukat lenémított, vagy kikapcsolt állapotban a táskájukban
tartják, vagy a szünet végét jelző csengetéskor az adott tanterem tanári asztalára,
vagy a teremben kijelölt helyre teszik. Innen csak a szaktanár engedélyével, vagy a
tanóra végén vehetik el.
A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más
dolgot csak saját felelősségükre hozhatnak be.
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Védő - óvó előírások. amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében az
iskolában való tartózkodás során meg kell tartani
Minden tanulótól elvárjuk, hogy:
- óvja saját és társai testi épségét, egészségét; ne hozzon az iskolába saját és társai
egészségét, épségét veszélyeztető, a közbiztonságot sértő eszközt;
- elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
- tartsa be, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
- azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy
másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli
eseményt (pl. természeti katasztrófát, tüzet, robbanással történő fenyegetést) vagy
balesetet észlel;
- azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült, illetve ha társát sérülés
érte, rosszul érzi magát;
- megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
- rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbanással történő fenyegetés)
esetén pontosan tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az
épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.

A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésnek igazolása
1. A tanuló hiányzását (távolmaradását, illetve késését) az iskolai foglalkozásokról –
tanítási órákról, valamint az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról – igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen tíz nap hiányzását igazolhatja.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat
távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni
a mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási
napon belül
tíz napig terjedő mulasztás esetén –– szülői,
egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja
mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
6. 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-e
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az elektronikus naplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell
adni, és amennyiben a késések idejének összege eléri a negyvenöt percet, az egy
tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a
tanóráról, foglalkozásról.
AZ ISKOLA JELZÉSI KÖTELEZETTSÉGE IGAZOLATLAN MULASZTÁS
ESETÉN
Első alkalommal történő igazolatlan mulasztás esetén
Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő
igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú
tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri.
Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire.
Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul
mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a
tanuló szülőjét.
10 tanítási óra vagy egyéb foglalkozás igazolatlan mulasztása esetén
Az iskola intézményvezetője értesíti:
- a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és
- tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot;
Az iskola intézményvezetője felhívja a családi pótlék jogosultját az adott tanítási évben
ötven kötelező tanórai foglalkozás igazolatlan mulasztása esetére meghatározott
jogkövetkezményekre.
A felhívásokat tájékoztatásul megküldi a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóság részére is.
30 tanítási óra és egyéb foglalkozás igazolatlan mulasztása esetén
Tanköteles tanuló esetén az iskola tájékoztatja
- az általános szabálysértési hatóságot
- a gyermekjóléti szolgálatot.
50 tanítási óra és egyéb foglalkozás igazolatlan mulasztása esetén
Az iskola intézményvezetője
- haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint
illetékes gyámhatóságot;
- a jelzéssel egyidejűleg megküldi a gyámhivatalnak a tankötelezettség, az
iskolalátogatási kötelezettség nem teljesítésének okait és e kötelezettségek
teljesítésének előmozdítására vonatkozó javaslatát tartalmazó írásbeli véleményét;
- kezdeményezi a családtámogatási ügyben eljáró hatóságnál (Magyar Államkincstár)
az ellátás szüneteltetését.
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Kivéve, ha a kötelező tanórai foglalkozások tekintetében olyan gyermek mulaszt
igazolatlanul, akit nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy szociális intézményben
helyeztek el, vagy aki gyermekvédelmi gondoskodás alatt áll és javítóintézetben vagy
büntetés-végrehajtási intézetben helyezték el.

A tanulók jutalmazása
1. 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 részesíti.
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret,
 napközis nevelői dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 intézményvezetői dicséret,
 nevelőtestületi dicséret.
3. A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell
hozni.
4. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén:
 szaktárgyi teljesítményért,
 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért,
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők.
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
5. Az a tanuló, aki a tanév során kitűnő tanulmányi eredményt ért el oklevelet és
tárgyjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehet át.
6. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók intézményvezetői dicséretben, könyvjutalomban
részesülnek.
7. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
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A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt
büntetésben lehet részesíteni.
2. Az iskolai büntetések formái
 szaktanári figyelmeztetés,
 napközis nevelői figyelmeztetés,
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés,
 osztályfőnöki megrovás,
 intézményvezetői figyelmeztetés,
 intézményvezetői intés,
 intézményvezetői megrovás,
 nevelőtestületi figyelmeztetés,
 nevelőtestületi intés,
 nevelőtestületi megrovás.
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. 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;
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
 a szándékos károkozás;
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;
 ezeken túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
5. A büntetést minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.
6. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető.
7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás
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indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi
büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás részleteit az intézményi SZMSZ
tartalmazza.
8. Büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, pedagógus vagy a
köznevelési intézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési
intézménnyel jogviszonyban álló tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy
azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei
és az alkalmazandó intézkedések. A tanuló az iskola pedagógusa vagy más
alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ el vagy azzal
fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően
ellentétes magatartást tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelésioktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit. Ha a
tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés
büntetőjogi felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági bejelentést
haladéktalanul be kell nyújtani. Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás
hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a tudomásszerzéstől számított nyolc napon
belül meg kell indítani. Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő
fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az
intézmény vezetője a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt napon
belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő
fenyegetést vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit. A
vizsgálat lefolytatására az intézmény vezetője háromfős bizottságot hoz létre,
amelyet maga vezet. A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy
cselekedetével a tanuló megvalósította-e a közösségellenes magatartást vagy az
azzal történő fenyegetést. A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy
az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e
vagy sem. Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen
mértékben veszélyezteti az iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az
iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának feltételeit, milyen tanulói,
pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben
a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi
szokásrenddel. A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további
hasonló cselekedetek megelőzését, valamint a közösségellenes magatartást
megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját kell
szolgálniuk.
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A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI
Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől
számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben
részesíthető.
A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, illetve a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján a következőképp kell
lefolytatni:
A fegyelmi és kártérítési felelősség
A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás
pedagógiai célokat szolgál.
A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg,
amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek
alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás
létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.
Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél,
kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított
tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi
eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a
kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az
egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az
értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az
egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik,
továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az
egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.
Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás
alkalmazását elutasíthatja.
Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető
eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére
az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához
szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje
alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a
fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem
orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás
megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló
osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott
körben nyilvánosságra lehet hozni.
Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai
feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető
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felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.
Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a
kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.
Eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától fegyelmi büntetés nem szabható ki, ha a
tanév végi osztályzatokat megállapították.
Ha az eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából fegyelmi büntetést a bíróság a
tanuló javára megváltoztatja, a tanuló osztályzatait meg kell állapítani, ha ez nem
lehetséges, lehetővé kell tenni, hogy a tanuló - választása szerint az iskolában vagy a
független vizsgabizottság előtt - osztályozó vizsgát tegyen.
A tanuló - a megrovás és a szigorú megrovás kivételével - a fegyelmi határozatban
foglaltak szerint a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. A fegyelmi büntetés hatálya nem
lehet hosszabb
a) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása fegyelmi
büntetés esetén hat hónapnál,
b) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás az adott iskolában a
tanév folytatásától és kizárás az iskolából fegyelmi büntetések esetén tizenkét hónapnál.
A fegyelmi jogkör gyakorlója a büntetés végrehajtását a tanuló különös méltánylást
érdemlő körülményeire és az elkövetett cselekmény súlyára tekintettel legfeljebb hat hónap
időtartamra felfüggesztheti.
Kiskorú tanuló esetén a fegyelmi eljárásba a szülőt minden esetben be kell vonni. A
fegyelmi eljárásban a tanulót szülője, törvényes képviselője, a tanulót és a szülőt
meghatalmazott képviselője is képviselheti.
A fegyelmi eljárás megindításáról a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét értesíteni kell a
tanuló terhére rótt kötelességszegés megjelölésével. Az értesítésben fel kell tüntetni a
fegyelmi tárgyalás időpontját és helyét, azzal a tájékoztatással, hogy a tárgyalást akkor is
meg lehet tartani, ha a tanuló, a szülő ismételt szabályszerű meghívás ellenére nem jelenik
meg. Az értesítést oly módon kell kiküldeni, hogy azt a tanuló, a szülő külön-külön a
tárgyalás előtt legalább nyolc nappal megkapja.
A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját,
védekezését előadja. A kiskorú tanuló kérésére a meghallgatáson a szülő részvételét
biztosítani kell. Ha a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy
a tényállás tisztázása egyébként indokolja, tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és
a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni.
A fegyelmi eljárást - a megindításától számított harminc napon belül - egy tárgyaláson be
kell fejezni. Az eljárás során lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanuló, a szülő,
továbbá a gazdálkodó szervezetet érintő kérdésekben a gazdálkodó szervezet képviselője
az üggyel kapcsolatban tájékozódhasson, véleményt nyilváníthasson, és bizonyítási
indítvánnyal élhessen.
A fegyelmi tárgyalás megkezdésekor a tanulót figyelmeztetni kell jogaira, ezt követően
ismertetni kell a terhére rótt kötelességszegést, valamint a rendelkezésre álló
bizonyítékokat.
A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület saját tagjai közül választott legalább háromtagú
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bizottság folytatja le. A bizottság az elnökét saját tagjai közül választja meg.
A tárgyalásról és a bizonyítási eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben fel kell
tüntetni a tárgyalás helyét és idejét, a tárgyaláson hivatalos minőségben részt vevők nevét,
az elhangzott nyilatkozatok főbb megállapításait. Szó szerint kell rögzíteni az
elhangzottakat, ha a tárgyalás vezetője szerint ez indokolt, valamint ha azt a tanuló, a szülő
kéri.
A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a határozathozatalhoz szükséges tényállást tisztázni.
Ha ehhez a rendelkezésre álló adatok nem elegendők, hivatalból vagy kérelemre
bizonyítási eljárást folytat le. Bizonyítási eszközök a tanuló és a szülő nyilatkozata, az irat,
a tanúvallomás, a szemle és a szakértői vélemény.
A fegyelmi eljárás során törekedni kell minden olyan körülmény feltárására, amely a
kötelességszegés elbírálásánál, a fegyelmi büntetés meghozatalánál a tanuló ellen vagy a
tanuló mellett szól.
A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett
cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az
iskolai diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
Ha a fegyelmi eljárás során a kiskorú tanuló veszélyeztetettsége felmerül, a nevelésioktatási intézmény vezetője jelzi azt a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnak, indokolt esetben a gyámhatóság számára
is.
A fegyelmi határozatot a fegyelmi tárgyaláson szóban ki kell hirdetni. A kihirdetéskor
ismertetni kell a határozat rendelkező részét és rövid indokolását. Ha az ügy bonyolultsága
vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat szóbeli kihirdetését az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója legfeljebb nyolc nappal elhalaszthatja.
Fegyelmi eljárás keretében hozott határozatban rögzített fegyelmi büntetések lehetnek
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása (ez a büntetés a
szociális kedvezményekre és juttatásokra nem terjed ki),
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába (a másik iskolába való
áthelyezés fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola intézményvezetője a tanuló
átvételéről a másik iskola intézményvezetőjével megállapodott),
e) kizárás az iskolából (csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén
alkalmazható).
A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha
a) a tanuló nem követett el kötelességszegést,
b) a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,
c) a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,
d) a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy
e) nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a tanuló követte el.
A fegyelmi határozatot a kihirdetést követő hét napon belül írásban meg kell küldeni az
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ügyben érintett feleknek, kiskorú fél esetén a szülőjének, ha a gazdálkodó szervezet
képviselője az eljárásban részt vett, a gazdálkodó szervezetnek.
Megrovás és szigorú megrovás fegyelmi büntetés esetén a határozatot nem kell írásban
megküldeni, ha a fegyelmi büntetést a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő is - tudomásul
vette, a határozat megküldését nem kéri, és eljárást megindító kérelmi jogáról lemondott.
A fegyelmi határozat rendelkező része tartalmazza a határozatot hozó szerv megjelölését, a
határozat számát és tárgyát, a tanuló személyi adatait, a fegyelmi büntetést, a büntetés
időtartamát, a felfüggesztését és az eljárást megindító kérelmi jogra való utalást.
A fegyelmi határozat indokolása tartalmazza a kötelességszegés rövid leírását, a tényállás
megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékok ismertetését, a rendelkező részben foglalt
döntés indokát, elutasított bizonyítási indítvány esetén az elutasítás okát.
A fegyelmi határozat záró része tartalmazza a határozat meghozatalának helyét és idejét, a
határozatot hozó aláírását és a hivatali beosztásának megjelölését. Ha első fokon a
nevelőtestület jár el, a határozatot a nevelőtestület nevében az írja alá, aki a tárgyalást
vezette, továbbá a nevelőtestület egy kijelölt, a tárgyaláson végig jelen lévő tagja.
Az elsőfokú határozat ellen a tanuló, kiskorú tanuló esetén pedig a szülő is nyújthat be
fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell
az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához írásban benyújtani.
A fegyelmi büntetést megállapító határozat ellen benyújtott kérelmet az elsőfokú fegyelmi
jogkör gyakorlója a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles továbbítani
a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. A felterjesztéssel együtt az ügy valamennyi
iratát továbbítani kell, az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlójának az ügyre vonatkozó
véleményével ellátva.
1. A fegyelmi ügy elintézésében és a határozat meghozatalában nem vehet részt a
tanulónak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, továbbá az, akit a tanuló
által elkövetett kötelességszegés érintett.
2. A másodfokú fegyelmi határozat meghozatalában nem vehet részt az (1) bekezdésben
meghatározottakon túl az sem, aki az elsőfokú fegyelmi határozat meghozatalában részt
vett, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett vagy szakértőként eljárt.
Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles azt bejelenteni. A kizárási okot a tanuló és
kiskorú tanuló esetén a szülő is bejelentheti. A nevelőtestület tagja ellen bejelentett kizárási
ok esetén az iskola igazgatója, vezetője, egyéb esetekben a másodfokú fegyelmi jogkör
gyakorlójának munkáltatója megállapítja az (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizárási ok
fennállását.
Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit
megvizsgálni, az okozott kár nagyságát felmérni, és lehetőség szerint a károkozó és a
felügyeletét ellátó személyét megállapítani.
Ha a vizsgálat megállapítása szerint a kárt az iskola tanulója okozta, a vizsgálat
eredményéről a tanulót, kiskorú tanuló esetén szülőjét haladéktalanul tájékoztatni kell. A
tájékoztatással egyidejűleg a szülőt fel kell szólítani az Nkt. 59. § (1)-(2) bekezdésében
meghatározottak szerint az okozott kár megtérítésére.
23

Térítési díj és tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezés, a tanuló
által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai
Az intézmény szakmai alapdokumentuma alapján vállalkozási tevékenységet nem
folytathat.
Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapítása és felosztása a nem alanyi jogon
járó tankönyvtámogatás elve és elosztás rendje

A 1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat értelmében a nappali rendszerű alap- és
középfokú iskolai oktatásban részt vevő valamennyi tanuló ingyenes
tankönyvellátásban részesül, alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.
Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a tanulmányok
alatti vizsgák tervezett ideje, osztályozóvizsgára jelentkezés módja, határideje
Az osztályozó vizsga követelményei megtalálhatók a Házirend mellékletében.
Osztályozó vizsga tehető január 15-ig és június 10-ig, szülő írásbeli kérelme és
intézményvezető határozata alapján. A kérelem benyújtási határideje január 7. ill.
június 1. Ezek a szabályok vonatkoznak a felnőttoktatási tagozatra is.
Az iskolai tankönyvellátás rendje
1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola intézményvezetője a felelős.
A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az
intézményvezető által megbízott tankönyvfelelős készíti el. A tankönyvfelelős
tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a
tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. A tankönyvfelelős
elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és
beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát.
2. Ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az alábbi tanulók:
• az 1—8. évfolyam valamennyi tanulója
Az ingyenes tankönyvek tartóskönyvek, ezért a tankönyvekbe beleírni, aláhúzni,
szöveget kiemelni nem szabad. A megrongált, következő tanévben nem kiadható
tankönyv helyett a károkozónak új tankönyvet kell vásárolni és a könyvtárnak azt
kell leadnia.
A munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes
tankönyve nem tartóstankönyv.
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A helyhiány miatt nem teljesített felvételi, átvételi kérelmek közötti sorsolás
lebonyolításának szabályai
1. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló rendelet előírásai alapján
iskolánk minden iskolánkba jelentkező tanulót felvesz, aki a fenntartó által
meghatározott kötelező beiskolázási körzetben lakik.
2. Amennyiben iskolánk ezek után további felvételi (átvételi) kérelmeket is teljesíteni
tud, először az iskolába jelentkező halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat veszi
fel. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közül előnyben kell részesíteni
azokat, akiknek a lakóhelye iskolánk kerületében található.
3. Amennyiben iskolánk ezek után is tud még felvételi (átvételi) kérelmeket
teljesíteni, ezt – a felvételi (átvételi) kérelmek benyújtására rendelkezésre álló
időszak első napja előtt legalább tizenöt nappal – nyilvánosságra kell hozni.
4. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi (átvételi) kérelmének teljesítése
után a jelentkezők közül először a sajátos nevelési igényű tanulókat vesszük fel,
majd azokat, akiknek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek
minősül, ha a tanuló
 szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő,
 testvére iskolánk tanulója
 munkáltatói igazolás alapján a szülő munkahelye az iskola beiskolázási
körzetében található,
 az iskola a tanuló lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) számítva egy kilométeren
belül található.
5. A sajátos nevelési igényű és sajátos helyzetű gyermekek felvételének teljesítése
után a szabad férőhelyekre az iskola további felvételi kérelmeket is teljesít. Ha
ilyenkor több felvételi kérelem érkezik az iskolába, mint a felvehető tanulók száma,
akkor a felvételről az iskola sorsolás útján dönt.
6. A sorsolás lebonyolításának szabályai:
 A sorsolás nyilvános.
 A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtó szülőket meg kell hívni.
 A meghívónak tartalmaznia kell a sorsolás helyszínét, a sorsolás időpontját, a
sorsolásban érintett tanulók számát, valamint a felvehető tanulók számát.
 A sorsolás helyszíne az iskola épülete.
 A sorsolást a felvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó
napja után tizenöt napon belül le kell bonyolítani.
 A sorsolást az ez alkalomra létrehozott sorsolási bizottság szervezi meg és
bonyolítja le.
 A sorsolási bizottság tagjai: az alsós munkaközösség vezetője, a szülői
munkaközösség képviselője, a leendő első osztályos tanítók, az iskola
intézményvezető-helyettese, a jegyzőkönyvvezető.
25













A sorsolási bizottság elnöke: az iskola intézményvezető-helyettese.
A sorsolás elején a megjelent szülőkkel ismertetni kell a sorsolás menetét és a
sorsolási bizottság tagjait.
A felvételi kérelmeket jelölés nélküli, zárt borítékban a jelenlevők előtt kell
behelyezni a sorsolási urnába.
Az urnából a sorsolási bizottság egyik tagja veszi ki egyesével a borítékokat,
majd mindenki számára jól hallhatóan felolvassa a borítékban levő tanuló
nevét.
Az egymás után kihúzott tanulók nevét a jegyzőkönyvvezető a kihúzás
sorrendjében azonnal rögzíti a jegyzőkönyvben.
A sorsolás eredményeképpen minden jelentkezőt rangsorolni kell.
A sorsolás menetéről a sorsolás közben jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a sorsolás időpontját, a sorsolás helyszínét,
a sorsolási bizottság tagjainak nevét, a felvételi kérelmet benyújtó szülők és
tanulók nevét, a felvehető tanulók számát, a kihúzás sorrendjében a tanulók
nevét, a sorsolás eredményeképpen az iskolába felvett és az elutasított tanulók
nevét, a keltezést, valamint a sorsolási bizottság elnökének és a
jegyzőkönyvvezetőnek az aláírását.
Az elkészült jegyzőkönyvet a sorsolás végén a jelenlevőkkel ismertetni kell.

7. A sorsolás után az iskola intézményvezetője – sorsolás eredményének megfelelően
– a felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos
formában eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek.
A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak
figyelembevételével az iskola intézményvezetője készíti el.
2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és
véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat
vezetőségéhez. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről
tájékoztatja az iskola intézményvezetőjét.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket
eljuttatják az iskola intézményvezetőjéhez.
4. A házirend tervezetéről az iskola intézményvezetője beszerzi az iskolai szülői
munkaközösség véleményét.
5. Az iskola intézményvezetője a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a fenntartó
egyetértését.
6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el.
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7. Az érvényben levő házirend módosítását kezdeményezheti az iskola fenntartója,
illetve – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola
intézményvezetője, a nevelőtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a
szülői munkaközösség iskolai vezetősége.
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A házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola házirendjét az
iskolai diákönkormányzat 2022. május 20. napján tartott ülésén véleményezte és
elfogadásra javasolta.
…………………………………………….
diákönkormányzat vezetője
A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola házirendjét az
iskolai szülői munkaközösség 2022. május 20. napján tartott ülésén véleményezte és
elfogadásra javasolta.
…………………………………………….
szülői munkaközösség elnöke
A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola házirendjét az
iskola intézményi tanácsa 2022. május 20. napján tartott ülésén véleményezte és
elfogadásra javasolta.
…………………………………………….
elnök

A Budapest XVIII. Kerületi Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola házirendjét a
nevelőtestület 2022. május 23. napján tartott ülésén elfogadta.

………………………………….
intézményvezető

A Külső-Pesti Tankerületi Központ, mint fenntartó nevében jóváhagyta:

……………………………….
tankerületi igazgató

Budapest, 2022.
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