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A  S O P R O N H O R P Á C S I  Á L T A L Á N O S  I S K O L A  

H Á Z I R E N D J E  

a tanulói jogok gyakorlásának,  

illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját,  

továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza a magasabb jogszabályok 

előírásai alapján. 

A Házirend célja és feladata 

 

1. A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint a 

Sopronhorpácsi Általános 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 iskolánkba 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 ellátja a tanulók felügyeletét. 

3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a Házirend előírásait.  

4. Ez a Házirend 2013. év szeptember hó 1. napján lép hatályba. 

A Házirend nyilvánossága 

 

1. A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, 

valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 

2. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az iskola igazgatójánál, 
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 az osztályfőnököknél, 

 a Diákönkormányzatot segítő nevelőnél, 

 a Szülői Munkaközösség elnökénél, 

 a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Fenntartó) Soproni 

Tankerületénél mint a Fenntartó képviselőjénél. 

3. A Házirend tartalmát – a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásainak 

megfelelően – az iskolába történő beiratkozáskor a helyben szokásos módon kell a 

szülőkkel megismertetni. 

4. A Házirend módosításáról minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: 

 a tanulókat osztályfőnöki órán, 

 a szülőket szülői értekezleten. 

5. 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. 

6. A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgató-

helyettesétől valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől 

eltérően – a pedagógussal előre egyeztetett időpontban. 
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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, 

 senkivel szemben ne használjanak hangos, trágár, sértő beszédet, 

 senkivel szemben ne legyenek agresszívek, senkit ne bántalmazzanak, ne 

verekedjenek, 

 törekedjenek szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaikkal, a nevelőkkel és 

az iskolában dolgozó más felnőttekkel, 

 viselkedjenek mindenkivel szemben udvariasan, kulturáltan, 

 legyenek a felnőttekkel szemben tisztelettudóak, előzékenyek, 

 köszönjenek a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által 

megengedett formában, 

 tartsák be a nevelők és az iskolánkban dolgozó más felnőttek utasításait, 

 becsüljék meg az emberi szorgalmat, a tudást és a munkát, 

 igyekezzenek megismerni nemzeti kultúránk és történelmünk eseményeit, kiemelkedő 

személyiségeit és hagyományait, 

 vegyenek részt az iskola hagyományainak ápolásában, 

 óvják, ápolják a természet, a környezet értékeit, 

 vigyázzanak egészségükre, eddzék testüket, sportoljanak rendszeresen, 

 legyenek nyitottak, érdeklődők, 

 iskolai kötelezettségeiknek folyamatosan tegyenek eleget, 

 vegyenek részt az osztályközösség és az iskola rendezvényein, 

 működjenek együtt társaikkal, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tegyenek eleget tanulmányi 

feladataiknak, 

 fegyelmezetten, aktívan vegyenek részt az iskolai foglalkozásokon, 

 magatartásukkal ne zavarják társaikat a tanulásban, 

 az iskola helyiségeit, eszközeit tanári felügyelet mellett használhatják, 

 az iskolai foglalkozásokról csak indokolt esetben hiányozzanak, ne késsenek el, 
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 távolmaradásukat az iskolai foglalkozásokról a házirend előírásai szerint igazolják, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést minden órára hiánytalanul hozzák magukkal,  

 az elméleti tanulnivalókat minden órára tanulják meg, 

 írásbeli házi feladataikat minden órára készítsék el,  

 segítsenek társaiknak a tanulnivaló elsajátításában, az iskolai feladatok megoldásában, 

          tájékoztató füzetüket (ellenőrzőjüket) a hét első napján hozzák magukkal,    

            érdemjegyeiket abban naprakészen vezettessék illetve vezessék, szüleiknek a hét  

      utolsó napján adják át láttamozásra,    

 védjék az iskola felszereléseit, létesítményeit, környezetét, 

 ügyeljenek környezetük tisztaságára, ne szemeteljenek, és erre másokat is 

figyelmeztessenek, 

 az iskolában tiszta, ápolt, gondozott külsővel, az iskolához illő, az időjárásnak 

megfelelő öltözékben jelenjenek meg; kerüljék a divat szélsőségeit (hajviselet, 

ruházat, ékszerek, kozmetikumok),  

 az iskolai ünnepélyeken a helyhez, alkalomhoz illő ruhában (pl. fehér ingben vagy 

blúzban, illetve sötét nadrágban vagy szoknyában) jelenjenek meg, 

 ne hozzanak az iskolába olyan dolgokat, eszközöket, amelyek nem szükségesek a 

tanuláshoz, 

 tartsák be a Házirendben szereplő, a tanulók egészségének és testi épségének 

megőrzését szolgáló szabályokat, és erre másokat is figyelmeztessenek, 

 ne hozzanak az iskolába, ne fogyasszanak egészségre ártalmas szereket, 

 az iskola területén talált gazdátlan eszközöket, felszerelést, egyéb dolgokat adják oda 

valamelyik nevelőnek, dolgozónak, 

 ne végezzenek az iskolában kereskedelmi tevékenységet (adás-vétel, csere). 
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A tanulók jogai 

 

A tanulói jogok kiemelt iskolai területei: 

 Tájékozódáshoz való jog (Kiterjed a tanulókat érintő összes iskolai kérdésre); 

 Kérdés intézésének joga (A tanuló a személyét és tanulmányait érintő valamennyi 

ügyben kérdést intézhet az iskola igazgatójához, pedagógusaihoz, a Szülői 

Munkaközösséghez és a Diákönkormányzathoz); 

 Érdemi válaszhoz való jog (A tanulónak a kérdésére legkésőbb a megkereséstől 

számított tizenöt napon belül – a Szülői Munkaközösségtől a tizenötödik napot 

követő első ülésen – érdemi választ kell kapnia); 

 Tájékozódási jog (A tanulónak joga van tájékoztatást kapni a személyét és 

tanulmányait érintő valamennyi kérdésről); 

 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); 

 Szociális támogatáshoz való jog (A tanuló egyéni körülményei alapján  

– kérelmére – jogszabályi előírásoknak megfelelően szociális támogatásban 

részesülhet); 

 Jogorvoslathoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén – jogszabályban 

meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást indíthat);  

 Nyilvánossághoz való jog (A tanuló jogai megsértése esetén igénybe veheti a 

nyilvánosságot); 

 Vallásgyakorlással összefüggő jog (A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását). 
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A tanulónak joga van: 

     - legalább 3 nappal előbb megtudni a nagydolgozatok (témazárók ) írásának időpontját, a  

        számonkérendő  anyag  tartalmát (nem a kérdéseket!); 

     - elvárni, hogy a dolgozatait 1 héten belül értékelve visszakapja; 

     - társaival együtt kérheti, hogy 1-4. évfolyamon legfeljebb egy, 5-8. évfolyamon legfeljebb  

       kettő  nagydolgozatot írjanak ugyanazon a napon; 

     - az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (figyelmeztetésekről,   

       dicséretekről ) folyamatosan értesülni; 

     - Indokolt esetben  - például tartós hiányzás után – kérhet  

  - felmentést, halasztást a számonkérés alól, 

  - további gyakorlási alkalmakat ( korrepetálást ), ha nem ért valamely anyagrészt. 

                Minderre akkor van lehetőség, ha előtte már mindent megtett haladása  érdekében. 

     - Indokolt esetben kérhet javítási lehetőséget. 

     - Segítséget kérhet iskolai munkához, vagy személyes gondjai orvoslásához egyaránt. 

 

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 – tisztségviselőket választhatnak. 

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 igazgatójának az adott tanévet 

megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a Diákönkormányzat 
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vagy a Szülői Munkaközösség. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején 

– az adott lehetőségek figyelembevételével –  a Fenntartó jóváhagyása mellett a 

nevelőtestület dönt. 

3. A diákköröket vezetheti nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója 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 igazgatójának be kell 

jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele 

egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola 

igazgatójának egyetértését. 

5. A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör 

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 igazgatója által megbízott nevelő segíti. 

4. Az iskolai Diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő 

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

gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai 

Diákönkormányzat vezetőségének véleményét. 
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Az iskolai diákközgyűlés 

 

1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 

2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév szeptember hónapjában az iskola 

igazgatója a felelős. 

3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 

4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat 

gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, 

valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről és 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 igazgatója 

o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, 

o  a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,  

o a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, 

 valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan 

tájékoztatják. 

A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők 

folyamatosan szóban  

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

jogaiknak  érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott 

képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatójához, az osztályfőnökükhöz, az 

iskola nevelőihez, a Diákönkormányzathoz vagy a Szülői Munkaközösséghez 

fordulhatnak.  

3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 
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választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, 

nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a Szülői Munkaközösséggel. 

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

 az iskola igazgatója 

o a tanév eleji illetve a szülők legalább egyharmadának kérésére 

összehívott össz-szülői értekezleten, 

o a hirdetőtáblán keresztül folyamatosan 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 szülői értekezleteken, 

o a nevelők fogadó óráin, 

o a nyílt tanítási napokon, 

o igény szerint családlátogatáson 

 

 írásban a KRÉTA rendszeren keresztül. 

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadó óráinak 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 igazgatójához, az  

adott ügyben érintett tanuló osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a 

Diákönkormányzathoz vagy a Szülői Munkaközösséghez fordulhatnak. 

9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy 

választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel 

vagy a Szülői Munkaközösséggel.  
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                                            Elektronikus napló használata 

Az elektronikus napló (továbbiakban e-napló), olyan adatbázis-kezelő alkalmazás, amelynek 

felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügyigazgatási, adminisztratív  jellegű 

feladatainak hatékony ellátása. Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú  osztály- és 

csoport napló használatát, egyszerűsítse a szaktanárok és az osztályfőnökök számára az 

adminisztrációs folyamatokat, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a 

feladatoknak a gyors és hatékony végrehajtásához.A szülői hozzáférés lehetőségével 

megteremtjük a feltételét annak, hogy a családok naprakész információkkal rendelkezzenek 

gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban. Kezelőfelülete Web-alapú, használatához 

internetkapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy azon futtatható böngészőprogram 

szükséges. 

1. Az e-napló felhasználói csoportjai  

Iskolavezetés  

Az iskolavezetésnek automatikus hozzáférése van az e-napló teljes adatbázisához, az 

üzenetekhez és a hibabejelentésekhez. A titkárság az e-napló ún. intézményi adataihoz 

rendelkezik hozzáféréssel (névsor, alapadatok, OM azonosítók).  

 Szaktanárok  

Feladatuk: - haladási napló vezetése – csoportnévsorok összeállítása, aktualizálása - 

hiányzások, késések rögzítése - osztályzatok beírása - szaktanári üzenetek, bejegyzések 

rögzítése - a napló adataiban történt változások nyomon követése - kapcsolattartás a szülőkkel  

Osztályfőnökök  

Feladatuk: - az osztályukba tartozó diákok adatainak rögzítése, szükség szerint módosítása, az 

adatváltozások bejelentése - az osztályukra vonatkozó, a szaktanárok által beírt haladási 

napló,   hiányzások, késések , osztályzatok , szaktanári bejegyzések nyomon követése - 

igazolások kezelése - kapcsolattartás a szülőkkel - félévi, év végi összesítések, pl. 

lemorzsolódással veszélyeztett tanulókról statisztika elkészítése  

 Szülők, diákok 

A szülők saját gyermekük naplóinformációihoz kapnak olvasási jogot.   

A hozzáférésről az intézmény automatikusan gondoskodik a szülő belépését lehetővé tevő 

felhasználói név és jelszó megadásával.   

Amennyiben a szülő elfelejti jelszavát, gyermekén keresztül írásban új jelszót igényelhet az 

intézménytől, amely 3 munkanapon belül köteles azt biztosítani.  
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Rendszergazda  

A technikai eszközök és az informatikai infrastruktúra működésért, a rendszer frissítéséért 

felelős. 

Az iskola működési rendje 

 

1. Az iskola központi épülete (Fő utca 62.) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.45 

órától délután 17.00 óráig, az emeletes épület (Fő utca 5.) a foglalkozások végéig tart 

nyitva. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 6.45 órától a tanítás, 

illetve az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások végéig, legkésőbb 17.00 óráig biztosítja. 

3. Az iskolába a tanulóknak – a bejárók kivételével – reggel legkésőbb 7.35 óráig kell 

megérkezniük. 

4. Az iskolában a tanítás reggel 7.50 órakor kezdődik. A tanítási órák ideje negyvenöt 

perc. 

5. A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. A tanítás ideje alatt 

az iskola épületét csak tanári engedéllyel lehet elhagyni. Egyéb esetben az iskolából a 

tanítási idő alatt kilépni tilos és súlyos fegyelmi vétség. 

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

A TANÍTÁSI ÓRA SZÁMA: AZ ÓRA IDŐPONTJA: 

1. óra 7.50 – 8.35 

2. óra 8.45 – 9.30 

3. óra 9.40 – 10.25 

4. óra 10.35 – 11.20 

5. óra 11.30 – 12.15 

6. óra 12.20 – 13.05 

7. óra 13.10 – 13.55 

8. óra 14.00 – 14.45 

9. óra 14.50– 15.35 

 

7. A tanulóknak általában az őszi és a tavaszi hónapokban a 3. óra utáni óraközi 

szünetekben az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő 
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utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a tantermekben illetve a folyosón 

maradhatnak. 

8. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben 

étkezhetnek. 

9. A tanulóknak – órarendjüktől függően a tanítási órák vagy az egyéb (tanórán kívüli) 

foglalkozások között – 12.00 óra és 13.15 óra közötti időszakban – legalább hatvan 

perc szünetet kell főétkezésre (ebédre) biztosítani. 

10. A tanítási órák kezdete előtt, amennyiben az osztályok az udvaron tartózkodnak, 

sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint osztályonként kell az 

osztálytermekbe vonulniuk. 

11. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő – személyes vagy írásbeli – 

kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével 

hagyhatja el.  

12. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra – a tanítók, az 

osztályfőnök vagy a szaktanárok közreműködésével – az igazgató adhat engedélyt. 

13.  Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 7.45 óra és 

15.15 óra között. 

14. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet 

megkezdése előtt a szülők és a tanulók tudomására hozza. 

15. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével 

használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat. 

16. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. 

17. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően, környezettudatos 

módon kell használni. Az iskola helyiségeinek használói – felnőttek és tanulók 

egyaránt – felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, 
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 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben 

megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartásáért. 

18. Az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által előállított termékek (szellemi) 

alkotások vagyoni jogával kapcsolatosan az érintette(ke)t díjazás illeti meg. Ennek 

összegét esetenként, egyedi megállapodásban kell rögzíteni.   

Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 

1.  Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli 

foglalkozásokat szervezi: 

Napközi, tanulószoba. Amennyiben a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon 

a délutáni időszakban az első-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. Ez tanítási 

szünetekben a munkanapokon – szülői igény esetén – is üzemel. 

Hagyományőrző tevékenységek. Az intézmény fontos célkitűzései közé tartozik a 

nemzet, a lakóhely, valamint iskolánk múltjának megismerése, megbecsülése; az 

iskola hagyományainak ápolása. Ennek érdekében végzett egyéb (tanórán kívüli) 

tevékenységek az iskolai ünnepségek, megemlékezések és további rendezvények. 

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 diákönkormányzati vezetőség irányítja. 

A Diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus 

segíti. 

Diákétkeztetés. A tanulók számára – igény esetén – napi háromszori étkezést (tízórai, 

ebéd, uzsonna) vagy ebédet biztosítunk. 

Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a segítségre szorulók 

felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó 

és felzárkóztató foglalkozások segítik.  

 Az 1-4. évfolyamon az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt nyújtó 

tanulók képességeinek fejlesztésére évfolyamonként felzárkóztató órát 

szervezünk. 
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 A 8. évfolyamon a továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére a 

gyenge eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő 

tanulók részére képességfejlesztő órákat tartunk magyar nyelv és matematika 

tantárgyakból.  

További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – a felmerülő 

igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – az egyes tanévek 

megkezdése előtt a Fenntartó vagy ennek Képviselője dönt.  

A felzárkóztató foglalkozások sajátos formái az egyéni foglalkozások. Az egyéni 

foglalkozásokon a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírása alapján elsősorban 

azok a tanulók vesznek részt, akiknek az első-negyedik évfolyamon az eredményes 

felkészülése ezt szükségessé teszi, illetve azok, akik második vagy további 

alkalommal ismétlik ugyanazt az évfolyamot. 

Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 

fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, 

technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, 

hobbi alapján is. 

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

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

iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat a 

pedagógusok az iskolán kívüli versenyekre is felkészítik. 

Témahetek, témanapok (projekthetek, projektnapok). Az iskola nevelői  a tanulók 

számára projektoktatást (témaheteket, témanapokat) is szervezhetnek. A projektoktatás 

több iskolai órán, tanítási napon át zajló tanítási-tanulási 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.  

Tanulmányi kirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények 

eredményesebb teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából a tanulók számára 

tanulmányi kirándulásokat szerveznek a lakóhely és környékének természeti, 

történelmi, kulturális értékeinek megismerése céljából.  
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Osztálykirándulások. Az iskola nevelői a tantervi követelmények eredményesebb 

teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy 

alkalommal egynapos osztálykirándulást szervezhetnek.  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését 

szolgálják a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon 

tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is 

jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a szülők fedezik.  

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, egyéb rendezvények stb.). A 

szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő költségeket a szülők 

fedezik. 

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

látogatható iskolai könyvtár segíti. 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A 

tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola 

létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

Etika, Hit- és erkölcstan. A törvényi előírásoknak megfelelően az iskolában etika óra 

helyett lehetőség van a hit-és erkölcstan oktatás megszervezésére a területileg 

illetékes, bejegyzett egyházak által.  

2.  A délutáni egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat az iskola nevelői a 6-8. órákban 

szervezik meg. Ettől eltérni  csak az igazgató beleegyezésével lehet, de ilyen esetben 

erről a szülőket előre értesíteni kell. 

3. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán 

kívüli foglalkozásokra a tanulónak minden év május 20-áig, illetve beiratkozáskor kell 

jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. 

4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat 
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képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A  

felzárkóztató foglalkozásokon valamint az egyéni foglalkozásokon a tanulók 

(rendszeres) részvétele kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az 

iskola igazgatója adhat. 

5. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokról történő távolmaradást is – a Házirendben 

előírt módon – igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten 

igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 

6. 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 napközire, tanulószobára vonatkozó szabályok 

 

1.  A napközis, tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 

2. A napközis, tanulószobai foglalkozásra a tanulónak minden év május 20-áig, illetve 

beiratkozáskor kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. Indokolt esetben a 

tanuló felvétele tanév közben is lehetséges. 

3. A napközis, tanulószobai foglalkozásra az iskola minden hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 

4.  Amennyiben a napközis, tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a vonatkozó 

törvényben előírt maximális csoportlétszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt 

élveznek azok a tanulók, 

 akiknek mindkét szülője dolgozik, 

 akik állami gondozottak, 

 akik nehéz szociális körülmények között élnek. 

5. A napközis, tanulószobai foglalkozás, délutáni felügyelet a délelőtti tanítási órák 

végeztével kezdődik és 16.00 óráig tart. 

6. A napközis, tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek – a tanórai 

mulasztásokhoz hasonló módon – igazolnia kell. 

7. A tanuló a foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján 

távozhat el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az 
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igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

   A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 

 

1.  A tanuló kötelessége, hogy: 

 óvja saját maga testi épségét, egészségét, 

 óvja társai testi épségét, egészségét, 

 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő – az iskolai védő-

óvó – ismereteket, 

 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a 

nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat, 

 azonnal értesítse az iskola valamelyik dolgozóját, ha saját magát, társait vagy 

másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli 

eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) 

vagy balesetet észlel, 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota 

lehetővé teszi –, ha rosszul érzi magát, vagy azt, ha megsérült, 

 megismerje az iskola épületeinek kiürítési tervét, és részt vegyen annak 

évenkénti gyakorlatában, 

 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő 

fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, 

valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 

2.  A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: 

 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, 

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett – 

sportfelszerelést (tornacipőt, pólót vagy trikót illetve melegítőt) kell viselniük, 

 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, 

lógó fülbevalót. 

    3.  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását az iskolában az iskolaorvos, az  

        iskolai védőnő és a fogszakorvos biztosítja:  

 fogászat: évente egy alkalommal 

 általános szűrővizsgálat:  kétévente egy alkalommal 
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5. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente kettő 

alkalommal, illetve az osztályfőnökök jelzése alapján szükség esetén.      

 

Az iskola környezettudatos használatára vonatkozó szabályok  

 
Intézményünk Pedagógiai programja és helyi tanterve kiemeli a környezeti nevelés fontosságát, 

előtérbe helyezi fenntarthatóságra nevelés célkitűzéseit. Feladatainkat az ökoiskolai 

kritériumoknak megfelelve alakítjuk. A tanítási órákon kívül Ökoiskolai tevékenységünk színterét 

képezik még a tanulmányi kirándulások, táborok, szakkörök, napközis foglalkozások. 

       Feladataink:   

- Szelektív hulladékgyűjtés; 

- Elemgyűjtés az intézményben elhelyezett tárolókban;  

- Papírgyűjtés, évente kétszer, ősszel és tavasszal;  

- PET-palackok gyűjtése folyamatosan;  

- Tavaszi virágültetés, gondozás; magaságyások beültetése; 

- Egyéb programok szervezése az Ökoiskolai munkatervhez kapcsolódóan. 

 

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,  

a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 

 

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

helyiségeinek használói felelősek: 

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, 

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, 

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

 az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben 

megfogalmazott előírások betartásáért. 

2. 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. 

3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: 
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 osztályonként kettő hetes, 

 udvari (és folyosói) tanulói ügyeletesek, 

 tantárgyi felelősök. 

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

hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (pl. tiszta 

tábla, egyes taneszközök behozataláról stb. az órát tartó nevelő utasításai 

szerint), 

 a szünetben a termet kiszellőztetik, 

 a szünetben a tanulókat a folyosóra, udvarra kiküldik, 

 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 öt perccel nem érkezik meg a 

tanterembe, ezt jelzik a nevelői szobában, 

 az óra végén a táblát letörlik, a villany lekapcsolják, ablakokat ellenőrzik és 

folyamatosan – különösen az utolsó tanítási óra előtt és után – ellenőrzik a 

tanterem rendjét, tisztaságát. 

5.  A nyolcadik évfolyamos tanulók – külön beosztás szerint – reggel 7.20 és 7.50 óra 

között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron, valamint folyosókon tanulói 

ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket a Diákönkormányzat osztja be. A tanulói 

ügyeletesek a nevelők utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, 

felügyelnek az udvar, a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a 

tanulók helyes magatartására. 

6.  Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle 

tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és 

házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök előkészítését.  

7.  Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, 

lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjai – a 

rendezvény lebonyolításával megbízott pedagógus utasításai alapján – 

közreműködnek. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket 

és pedagógusokat az iskola éves munkaterve határozza meg.    
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                              A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 osztályozó vizsga 

 különbözeti vizsga 

 pótló vizsga, 

 javítóvizsga. 

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

megállapításához, ha 

 a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve- egyéni munkarend 

esetén, 

 szülői kérésre, egyedi engedély alapján egy vagy több tantárgy/ egy évfolyam  

tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet 

eleget kiemelkedő képességeinek köszönhetően, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy 

adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a 

teljesítménye érdemjeggyel nem volt értékelhető, ez esetben a nevelőtestület döntése 

alapján osztályozó vizsgát tehet, 

 más iskolából való átvételnél az igazgató döntése alapján. 

Osztályozó vizsga a tanuló/szülő írásbeli kérésére szerveződhet az igazgató engedélyével. 

Az osztályozó vizsga tantárgyi/ évfolyamonkénti követelményei megegyeznek a 

kerettanterv alapján készült pedagógiai Program részét képező helyi tanterv adott 

tantárgyra és évfolyamra vonatkozó követelményeivel. Az osztályozó vizsga eredménye 

félévi/év végi osztályzatnak minősül. 

      Különbözeti vizsgát kell tennie a tanulónak, amennyiben 

 más iskolából való átvételekor az igazgató előírja, 

 az intézményen belüli osztály- és csoportváltásnál az igazgató előírja, 
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 a külföldi tanulmányok beszámításakor az iskola igazgatója a tanulmányok folytatását 

különbözeti vizsgák letételéhez köti. 

A különbözeti vizsgák tantárgyi követelményei megegyeznek a kerettantervek alapján 

készült helyi tantervek közötti tartalmi követelmények különbségeivel. 

 

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik vagy 

igazolással távol marad. 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen 

osztályzatot kapott. 

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő 

szabályok szerint kell megszervezni. 

A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szülei  

- osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal, 

- javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) 

      tudják meg. 

   A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli és/vagy szóbeli  

      illetve gyakorlati vizsgákat (vizsgarészeket) tenniük a tanulóknak: 

TANTÁRGY 
ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI 

VIZSGA 

ALSÓ TAGOZAT 

Magyar nyelv és 
irodalom 

ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Erkölcstan  SZÓBELI  

Környezetismeret ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Rajz  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Technika  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 

FELSŐ TAGOZAT 

Magyar nyelv ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Irodalom ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Német nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  

Matematika ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  
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Erkölcstan ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Történelem ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Természetismeret ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Fizika ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Kémia ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Biológia ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Földrajz ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI  

Ének-zene  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Hon- és népismeret  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Rajz  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Informatika  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Technika  SZÓBELI vagy GYAKORLATI 

Testnevelés    GYAKORLATI 

 

 

       Otthoni, napközis feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

1. Alapelvek: 

 a tanulónak lehet  írásbeli és szóbeli házi feladata 

 a tanuló egyéni képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű házi 

feladatot    kapjon 

 a tanuló könyvtári vagy internetes kutatómunkát igénylő feladatokat is 

kaphat  

 a házi feladatokat rendszeresen számon kérjük, ebben alkalmazzuk az 

önellenőrzés és mások ellenőrzésének módszerét is 

 a tanuló elvégzett munkáját lehetőség szerint ellenőrizzük  

 a projektmunkával, témahéttel kapcsolatos otthoni  felkészülés feladatai 

(plakát, leporelló, kiselőadás, digitális produktum, prezentáció, modell stb. 

készítés) a hagyományos tanórai feladatokkal azonos értékűek és 

fontosságúak 

 

2. A házi feladat célja: 

 a tanórán tanultak rögzítése, elmélyítése, a tanultak gyakorlati alkalmazása, 

 motiváció, a tantárgyhoz való érzelmi viszony kialakítása,  

 az elkészített házi feladat minősége visszajelzés a tanuló szorgalmáról és 

tudásáról 

 a szülők tájékoztatása 
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3. A házi feladat, illetve a felszerelés hiányának értékelése 

 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat, illetve a tanórákon szükséges 

felszerelés esetleges hiánya nem értékelhető sem fekete ponttal, sem 

elégtelen érdemjeggyel, hiszen érdemjegyet csak tudásra adhatunk  

 az elmaradt házi feladatot minden esetben a következő tanórára  pótolni 

kell, de nem büntethetjük azzal a tanulót, hogy a növeljük a feladatok 

számát 

 felszerelés hiánya esetén az adott taneszközben (munkatankönyv, 

munkafüzet, füzet) a tanórán megoldott  feladatokat, leírt vázlatokat a 

következő órára pótolni kell, s ezt a nevelőnek be kell mutatni 

 alsó tagozaton  

                   -  a nevelő a tájékoztató füzet szorgalom bejegyzéseinél jelzi a szülőnek,  

                        hogy adott napon mely tantárgyból hiányzott a gyermek házi feladata  

                        (taneszköz,feladat,amennyiben van, oldalszám megjelölésével), illetve a  

                       felszerelése (tantárgy, taneszköz megjelölésével); 

                   -   a tájékoztató füzet bejegyzését  a szülőnek alá kell írnia, így pontosan tudja 

                        követni, hogy gyermekének az adott hónapban e területen mennyi  

                        mulasztása volt;  

                    -   minden hónap végén ezen bejegyzéseket az osztályfőnök figyelembe veszi 

                        a szorgalom értékelésekor  a következő módon:  

                        példás lehet a szorgalma a tanulónak, amennyiben az adott hónapban max.  

                        2 hiánya volt; 

                        jó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 5 

                        hiánya volt;  

                        változó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max.  

                        10 hiánya volt. 

 felső tagozaton 

                   - a házi feladatok illetve a felszerelés esetleges hiányának jelöléséhez  

                       készítettünk a DÖK együttműködésével  egy táblázatot; 

                   - minden osztályban a megbízott DÖK-tag jelöli  az egyes tanórákon a  

                       hiányzó házi   feladatokat, illetve felszerelést, ezt a nevelő minden esetben  

                       ellenőrzi; 
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                    - hónap végén az osztályfőnökök összesítik tanulónként a hiányokat, ennek  

                       számát a tanulók  ellenőrzőjébe írják; 

                    - az ellenőrző bejegyzését a szülőnek alá kell írnia, így pontosan tudja 

                       követni, hogy gyermekének az adott hónapban e területen mennyi 

                       mulasztása volt; 

                     - minden hónap végén ezen bejegyzéseket az osztályfőnök figyelembe veszi  

                       a szorgalom értékelésekor  a következő módon: 

                       példás lehet a szorgalma a tanulónak, amennyiben az adott hónapban max.  

                       3 hiánya volt; 

                       jó lehet  a szorgalma tanulónak, amennyiben az adott hónapban max. 7   

                       tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk, de szorgalmi feladat 

                       adható 

 a házi feladatok mennyisége olyan mértékű legyen, hogy ne akadályozza a 

tanulók napi, hétvégi ill. tanítási szünetek alatti kikapcsolódását 

 

 

4. Tanulmányi munka a napköziben és a tanulószobában: 

 a tanulmányi munkát a törvényben előírt időkeretben meghatározott 

módon, az ehhez kapcsolódó foglalkozásokon valósítjuk meg 

 a hatékony tanulási módok megismertetése alapvető feladat 

 tanórán a napközis nevelő segíti, ellenőrzi a gyermekek tanulmányi 

munkáját 

 a délutáni tanóra akkor lehet hatékonyabb, ha tanítóval ill. szaktanárral és 

a tananyaggal összhangban van 

 helyes időtervezéssel, a tanulók képességéhez és délutáni elfoglaltságához 

alkalmazkodva optimális körülmények megteremtésére törekszünk. 

5. Korlátai: 

 csak a tanórán megtanított tananyag adható fel házi feladatnak 

 hétvégére és a tanítási szünetekre a szokásosnál több feladatot nem adunk 

 a hétvégére csak akkor adunk írásbeli házi feladatot, ha azt az órarend 

vagy a számonkérés szükségessé teszi 

 a tanítási szünetekre írásbeli feladatot nem adunk, de szorgalmi feladat 

adható 
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 a házi feladatok mennyisége olyan mértékű legyen, hogy ne akadályozza a 

tanulók napi, hétvégi ill. tanítási szünetek alatti kikapcsolódását. 

A tanulók mulasztásának 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 indokolt esetben 10 nap (félévenként 5/5) 

hiányzását igazolhatja. Ez alól mentesítést csak az iskola igazgatója adhat. 

3.  A tanuló a szülő előzetes engedély kérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol 

az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb – telefonon vagy 

írásban – bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb három tanítási 

napon belül szülői, orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását. 

Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell átadni. 

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 az 

osztálynaplóba 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 igazolt vagy igazolatlan hiányzásnak minősül.  

A tanulók jutalmazása 

 

1. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít,  

 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 vagy osztálya illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, 

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

versenyeken, vetélkedőkön vagy bemutatókon vesz részt, 

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez 

az iskola jutalomban részesíti. 
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2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 szaktanári dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

A dicséreteket minden esetben írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.  

3. 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  

nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. 

 A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. A dicséreteket könyvjutalom is 

kísérheti. 

4. Az egyes tanévek végén, valamint a nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók 

oklevelet és könyv- ill. alapítványi jutalmat kaphatnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az 

iskola közössége előtt vehetnek át. 

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

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben és jutalomban részesülnek. 

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

tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések 

1. Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 vagy a Házirend előírásait megszegi,  

 vagy igazolatlanul mulaszt 

fegyelmező intézkedésben kell részesíteni. 

2. A fegyelmező intézkedések formái 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 
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 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói intés, 

 igazgatói megrovás, 

 nevelőtestületi intés, 

 nevelőtestületi megrovás. 

3. Az iskolai fegyelmező intézkedések 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. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények mérlegelése után – a Diákönkormányzat véleményének 

figyelembe vételével – az iskola igazgatója határozza meg. 

7. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, ellene a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései alapján fegyelmi eljárás 

indítható. A tanuló a fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi 

büntetésben részesíthető. 
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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  

cselekmény elkövetése vagy azzal való fenyegetődzés, az iskolai, közösségi együttélés 

szabályaival alapvetően ellentétes magatartás tanúsítása, sérti az iskola helyi normáit és a 

nevelési-oktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok alapvető érdekeit és a 

közösség értékeit.  

1. 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 8 napon belül 

meg kell indítani. 

2. Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül 

szabálysértésnek vagy bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója 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 igazgatója 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 
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a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai 

közvélemény elítélő motivációját kell szolgálniuk. 

A szociális támogatás  

megállapításának és felosztásának elvei 

 

1. A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt 

élvez az a tanuló,  

 aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,  

 akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,  

 akit az egyik szülő egyedül nevel,  

 aki állami gondozott. 

A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok 

 

1. A tankönyvkölcsönzéssel kapcsolatos szabályok azokra a kiadványokra vonatkoznak, 

melyek az iskolai tankönyvrendelési listán szerepelnek. 

2. Az iskola igazgatója – a tankönyvfelelős, a könyvtáros nevelő valamint az 

osztályfőnökök közreműködésével – minden tanév végén tájékoztatja a szülőket  

 azokról a tankönyvekről, tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és 

más felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben az iskolában szükség lesz, 

 az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről és más felszerelésekről. 

3. 1-8. évfolyamon a tanulók térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak. 1. és 2. 

évfolyamon a tankönyveket a tanulók megtarthatják, használat után azokat nem kell az 

intézménynek visszaadni.  A térítésmentes tartós tankönyvre jogosult tanulók (3-8. 

évfolyamon) a tankönyveket tanév elején az iskolai könyvtárból kapják meg átvételi 

elismervény ellenében egy tanévre, szeptembertől júniusig tartó időszakra. A több 

tanéven keresztül használt tankönyveket az iskola annak a tanévnek a végéig biztosítja 

a tanulók számára, ameddig a tanulónak tanulmányai során szüksége van rá. 

4. A tanulók az iskolától kapott tartós tankönyv használatára addig jogosultak, ameddig a 

tanulói jogviszonyuk iskolánkban fennáll. Ugyanakkor – indokolt eset kivételével – az 

egyes tanévek szorgalmi időszakának végén (június 15-ig) illetve a tanulói jogviszony 

megszűnésekor az ingyenesen kapott tankönyveket vissza kell adni az iskola 
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könyvtárába. Ennek lebonyolításában a tanuló osztályfőnöke közreműködik. 

5. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kárt a 

szülőnek az iskola részére meg kell térítenie. A kártérítés összege megegyezik a 

tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az 

előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a 

Diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. 

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából 

származó értékcsökkenést. 

6. Az iskola biztosítja, hogy a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv 

álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.  

7. Amennyiben az iskolai könyvtár állományában több tankönyv található, mint amennyire 

az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók számára, illetve a tanulószobai 

foglalkozásokon szükség van, úgy a könyvtárban maradt példányokból egy tanévre azok 

a tanulók is kölcsönözhetnek tankönyveket, akik nem jogosultak ingyenes tankönyvekre.  

8. Az iskolai könyvtár állományában levő tankönyveket a szülők a megjelenéstől 

számított negyedik tanév után az eredeti ár huszonöt százalékáért megvásárolhatják. 

Taneszközök 

 

1. A tanulók lehetőleg csak olyan felszerelést hozzanak magukkal az iskolába, ami a   

tanulmányi munkához szükséges. Tanításhoz nem tartozó tárgyakat (pl.: játékot, 

híradástechnikai eszközt, nagy értékű ékszert, számottevő mennyiségű pénzt) ne hozzanak  

magukkal, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad.  

2. Az iskolába hozott tárgy, érték megrongálódásából vagy elvesztéséből bekövetkezett 

kárért az iskola nem vállal felelősséget.  

3. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a 

tanuláshoz nem szükséges tárgyat, köteles azt leadni a nevelőnek megőrzésre az adott 

tanítási nap végéig. Első alkalommal a tanuló a tanítási nap végén visszakaphatja, a 

további esetekben azonban azt az iskola csak a szülőnek adja át. 

4. A foglalkozásokhoz szükséges felszereléseket – a nevelők utasításait követve – 

hiánytalanul, tisztán, (bekötött, nem összefirkált könyvek, füzetek) és munkára alkalmas 

módon (pl.: kihegyezett ceruza) hozzák magukkal a gyerekek. 
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5. A tanuló csak a saját felszerelését használhatja (pl.: testnevelés órán). 

6. Az iskola valamennyi tanulójának kötelessége, hogy vigyázzon az iskola felszerelésére és 

saját eszközeire! 

7. A talált tárgyakat az irodában kell leadni, s az elveszett holmik után is ott lehet érdeklődni. 

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

      egyes tanévek elején illetve az első kerékpárral érkezés napján be kell mutatni az 

      osztályfőnöknek. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt  

      részén kell tartani. 

 

Mobileszközök tanórai és egyéb foglalkozásokon való használatának 

szabályai 

A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát 

akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára 

infokommunikációs eszközök, valamint az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. 

Tanulóink mobiltelefonjukat a tanítási órán csak kikapcsolt állapotban tarthatják maguknál, 

kivéve, ha azt a pedagógus felszólítására az órán használják. A tanulók a saját tulajdonukban 

lévő infokommunikációs eszközöket (mobiltelefon, tablet, laptop, audioeszközök, stb.) a 

tanítási órán csak a pedagógus engedélyével, illetve felszólítására használhatják. Az iskola 

tulajdonát képező infokommunikációs eszközöket a tanulók csak a pedagógus jelenlétében és 

irányításával használhatják. 

A tanórákon az iskolai hálózatokhoz diákok vendégjelszóval csatlakozhatnak. A hálózati 

adatforgalomban nem követhetnek el törvénytelenséget, nem okozhatnak kárt, nem 

kereshetnek meg olyan oldalakat, alkalmazásokat, amelyek az iskola értékrendjével nem 

összeegyeztethetők. Törvénytelen használat esetén az vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

Az iskola területén mobileszközzel rögzített információ (beleértve a hang illetve fotó, videó 

rögzítését is) az intézmény saját tulajdonát képezi, azt felhasználni, terjeszteni, közösségi 

oldalakon megosztani, csak az intézmény vezetőjének előzetes engedélyével lehet. 
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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 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.  

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 központi 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: a leendő első osztályos tanító, az iskola 
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igazgatóhelyettese és a jegyzőkönyvvezető. 

 A sorsolási bizottság elnöke: az iskola igazgatóhelyettese. 

 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. 

6. A sorsolás után az iskola igazgatója – sorsolás eredményének megfelelően – a 

felvételről, illetve a felvétel elutasításáról határozatot hoz, melyet hivatalos formában 

eljuttat a felvételi kérelmet benyújtó szülőknek. 
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A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

 

1.  Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével 

az iskola igazgatója készíti el. 

2. A Házirend tervezetét megvitatja a Diákönkormányzat vezetősége. A véleményeket a 

Diákönkormányzatot segítő tanár összesíti, és erről tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

3. A Házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi a Szülői Munkaközösség, 

valamint az Intézményi Tanács véleményét. 

4. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével 

elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása előtt az iskola 

igazgatója beszerzi a Szülői Munkaközösség, az Intézményi Tanács, valamint a 

Diákönkormányzat véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 

5. Az Iskola igazgatója a Házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, 

amelyekből a Fenntartóra többletkötelezettség hárul, beszerzi a Fenntartó vagy 

Képviselőjének egyetértését. 

6. A Házirendet a nevelőtestület fogadja el. 

7. Az érvényben levő Házirend módosítását kezdeményezheti az iskola Fenntartója, 

illetve – bármely nevelő, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért – az iskola 

igazgatója, a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, az Intézményi Tanács vagy a 

Diákönkormányzat vezetősége. 
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A Házirend  elfogadására és jóváhagyására  

vonatkozó záradékok 

 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Házirendjét az iskolai Diákönkormányzat 2021. év január 

18. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Házirendjét a Szülői Munkaközösség 2021. január 20. 

napján tartott online ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Házirendjét az Intézményi Tanács 2021. január 20. 

napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

A Sopronhorpácsi Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület 2021. január 29. napján 

tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. 

 

 

Kelt: Sopronhorpács, 2021.01.29. 

 

                                              

                                                                                                Varga Hajnalka sk. 

             igazgató 
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                     MELLÉKLET 

2020-2021. Helyi járványügyi eljárásrend / intézkedési terv 

 
2020. szeptember 1-jén iskolánkban hagyományos módon, a tanulók és pedagógusok egyidejű 

jelenlétével kezdjük meg a tanévet. A járványügyi helyzetre tekintettel azonban az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által megfogalmazott Intézkedési tervnek megfelelően, 

valamint a  2020. március 16-ától megvalósított tantermen kívüli digitális munkarend 

tapasztalatainak feldolgozásával eljárásrendet alakítottunk ki a járványügyi készenlét 

idejére, a 2020/2021. tanévre szólóan.   

 

Az iskolakezdéskor minden diákunk életkori sajátosságainak megfelelően részletes 

tájékoztatást kap az intézményi és a személyes higiéné alapvető szabályairól, ezek 

betartásának fontosságáról. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek és családok érdekében 

megfogalmazott védő- és óvó intézkedéseinket támogassák, hogy intézményünkben a  

járványügyi veszélyek csökkenhessenek! 

 

A Helyi járványügyi eljárásrend/ intézkedési terv két részből áll:  

I. Megelőző járványügyi intézkedések 

II. Tantermen kívüli digitális munkarend esetén a nevelési-oktatási kötelezettségünk 

teljesítésére vonatkozó szakmai tevékenységek tervezése/ Digitális munkarendre 

való átállás eljárásrendje 

 

I. Megelőző járványügyi intézkedések 

 

1.  Fertőtlenítő takarítás a tanévkezdés előtt és a tanév során 

1.1. Intézményünkben a tavaszi digitális oktatásra való átállást követően több alkalommal is 

sor került  alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarításra, melyet technikai dolgozóink 

végeztek el. 

1.2. A nyári karbantartási időszakban is rendszeres takarítás folyt a két iskolaépületben, sőt az 

udvaron is (fűnyírás, tereprendezés, füvesítés, kertgondozás). 

1.3. A takarítók és a karbantartó járványügyi eligazítása augusztus végén több részletben 

megtörtént. 

1.4. A tanévkezdés előtti napon fertőtlenítő takarítást végeztek el a technikai dolgozók az 
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EMMI által kiadott eljárásrend 1.sz. mellékletében foglalt ajánlás  alapján. 

1.5. Tanítási napokon minimum két alkalommal végzünk el fertőtlenítő takarítást, a tanítási 

órák után, minden helyiségre kiterjedően, illetve egy-egy osztályközösség teremváltásakor, az 

adott helyiségekben. Ennek segítésére -az alsós gyakorlatnak megfelelően -felsős osztályaink 

is saját termükben maradnak, s csak kivételes esetben alkalmazzuk a szaktantermi rendszert 

(informatika, testnevelés). A közösen használt helyiségek takarítását (folyosók, mosdók, 

öltözők), továbbá a kilincsek, korlátok, számítógép klaviatúrák áttörlését rendszeresen, 

óraközi szünetekben biztosítjuk. 

1.6. Az elvégzett takarítási / fertőtlenítési munkákról nyilvántartó lapokat vezetünk. 

1.7. Az iskolaépületek összes bejárati ajtajánál kézfertőtlenítőket helyezünk el. 

1.8. A mosdókban papírtörlőket használunk a textiltörölközők helyett. 

1.9. A tisztító-és fertőtlenítőszerek biztosítása a Fenntartó és az Operatív Törzs feladata. 

1.10. A tisztító-és fertőtlenítőszerek szakszerű raktározása, kihelyezése, pótlása, optimális 

arányú higítása az iskolatitkár felügyeletével a takarítók feladata. 

 

2.  Az intézmény látogatása 

2.1. Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanulók, dolgozók 

látogathatják. Amennyiben a szülő gyermekénél tüneteket észlel, a NNK (Nemzeti 

Népegészségügyi Központ) eljárásrendje alapján gondoskodik gyermeke orvosi vizsgálatáról. 

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

van. 

2.2. Tilos rossz közérzet, fejfájás, láz, köhögés, egyéb koronavírus tünetekkel belépni az 

iskolába! 

2.3. Mindkét iskolaépületben kijelöltünk egy-egy elkülönítő termet (Fő u. 62.: fejlesztő 

szoba, Fő u. 5.: tornaszoba)  arra az esetre, ha valamelyik tanulónál fertőzés-veszélyt 

észlelünk. Ebben az esetben az iskola értesíti a szülőt, aki haladéktalanul köteles a beteg 

gyermeket az iskolából haza vinni és a gyermek háziorvosát tájékoztatni. Az iskola értesíti 

továbbá az intézmény iskolaegészségügyi orvosát és a Fenntartót is. A gyermek iskolába 

kizárólag orvosi igazolással térhet vissza. Ha a felnőtt dolgozónál észlelhetők a koronavírus 

tünetei, haladéktalanul őt is el kell különíteni, az iskolaorvosnak jelezni, aki az érvényes 

eljárásrend alapján dönt a további teendőkről.  

2.4. Annak a tanulónak a hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, ennek 
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bemutatásával esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt  hiányzásnak 

tekintendő, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt időszakra. Ebben az 

esetben a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási 

és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. 

2.5. Az intézmény területére az intézménnyel nem jogviszonyban álló személy, ide értve a 

szülőket is, csak kivételesen indokolt esetben léphet. Lehetőség szerint mindenfajta 

ügyintézés online módon történik.  Amennyiben halaszthatatlan okból mégis személyesen kell 

szülőnek az iskolába belépnie, az előre egyeztetett módon, szervezett keretek között, a 

járványügyi szabályok betartásával ( maszk és kézfertőtlenítő használata, 1,5 méter távolság)   

történik. Iskolánk tanulóit szüleik a kapuig kísérhetik. A délutáni időszakban az iskola 

épületén kívül, a járványügyi szabályok betartása mellett várják gyermekeiket.  

 

3. Biztonságos környezet kialakítása 

3.1. Szülőnek, külsős személynek az iskola területén a maszk használata  kötelező!  Az 

iskolai dolgozóknak,   felsős tanulóknak  az óraközi szünetekben a  közösségi térben     

(folyosó, mosdó)  való tartózkodás ideje alatt a maszk viselése szintén kötelező, az 

alsósok számára ajánlott! Az udvaron nem kell maszkot viselni. 

3.2. Az intézményi csoportosulások megelőzése érdekében a  tanítási idő alatt az osztályok saját 

osztálytermükben tartózkodnak (csak bizonyos órák, foglalkozások pl.: testnevelés, 

informatika, órák, napközis és tanulószobai foglalkozások  esetében  hagyják el  osztálytermüket). 

Kötelezően előírjuk az osztálytermek szellőztetését minden tanóra végén, továbbá 

osztály- és csoportváltáskor, valamint takarítás idején. A szellőztetést az adott teremben 

tanító pedagógusok illetve takarító munkatársak ellenőrzik.  

3.3. Ha az időjárás megengedi, a tanítási órák közötti szünetekben a  felső tagozatos 

tanulók az ügyeletes nevelő irányításával osztályonként vonulnak ki  a folyosón keresztül az 

udvarra.   

Az alsó tagozatos tanulók tanítójuk irányításával osztályonként vonulnak ki az udvarra, 

betartva, hogy a folyosón mindig csak egy osztály tartózkodhat.  

Felső tagozat: az udvarról történő bevonulás ügyeletes nevelő felügyeletével, osztályonként 

történik, figyelembe véve a folyosón való csoportosulás elkerülését. 

3.4. A testnevelésórákat az időjárás függvényében  lehetőség szerint szabad levegőn 

tartjuk, ennek figyelembe vételével  hozzanak tanulóink  tornafelszerelést ( hosszú nadrág, 

melegítő). Mellőzzük a testi kontaktust igénylő gyakorlatokat. Az öltözőkben se legyen 
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lehetőség szerint csoportosulás. Felelős: testnevelő tanár.  

3.5. Az osztályok váltása között a tantermeket fertőtlenítjük (pl. napközis és tanulószobai 

foglalkozások előtt). 

3.6. A felső és az alsó tagozatos épületrész összes bejáratánál vírusölő hatású 

kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek helyes használatára folyamatosan kérjük tanulóinkat. 

Kézfertőtlenítő adagoló  került kihelyezésre az informatikai terem bejáratához is.  

3.7. A mosdóknál antibakteriális szappanos kézmosási lehetőséget, a kéztörlésre papírtörlőt 

biztosítunk. Rendeltetésszerű használatukra folyamatosan felhívjuk tanulóink figyelmét. A 

mosdókat egy időben csak 4 tanuló használhatja. 

3.8. Papírzsebkendőt javasolt a gyermekek táskájában is rendszeresíteni. 

3.9. Az ebédeltetés csoportonként, pedagógusok irányításával történik. Az ebédlőben 

egyidőben maximum 30 tanuló étkezhet. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a 

gyermekek alapos szappanos kézmosására, kézfertőtlenítésére. 

 

4. Rendezvények megtartása 

4.1.Az iskolai ünnepélyeket lehetőség szerint az udvaron tartjuk a védőtávolság figyelembe 

vételével. 

4.2. A járvány idején nem szervezünk több osztályközösséget összefogó kirándulásokat, 

rendezvényeket.  

4.3. Elmaradnak az úszásoktatás és színházlátogatás programjai. 

4.4. A személyes jelenlétet nem igénylő fogadó órákat, szülőértekezleteket javasolt online 

módon megtartani. 

 

5. Amennyiben intézményünkben átmenetileg elrendelésre kerül a tantermen kívüli, digitális 

munkarend, a szülők támogatása érdekében gyermekfelügyeletet biztosítunk tanulóink 

számára. Ebben az esetben a gyermekétkeztetési feladat ellátója változatlanul biztosítja a 

szolgáltatást.  

 

6. A járványüggyel kapcsolatos naprakész információk a Kréta felületén, az iskola honlapján, 

facebook oldalán és az eddig használt elektronikus csatornákon érhetők el. 
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II.Digitális munkarendre való átállás eljárásrendje 

 

1. A  2020. március 16-ától megvalósított tantermen kívüli digitális munkarend 

tapasztalatainak feldolgozása 

1.1.Az EFOP – 3.2.4-16-2016-00001 Digitális kompetencia fejlesztése projekt keretében 

kapott informatikai eszközök (HP, Dell laptopok kiegészítő tartozékokkal és telepített 

szoftverekkel) teljes körű használata a pedagógusok nevelő-oktató munkája, adminisztrációs 

feladatai végzése az online oktatás időszakában kiteljesedett, általános használatot nyert, 

illetve gyerekek számára digitális tartalmak felkutatását, helyenként fejlesztését jelentette.  

1.2.A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-napló szülők és 

gyermekek  körében történő használatát erősítette, hogy a tananyag tartalmak  és a házi 

feladatok minden digitális munkarend szerint megtartott tanóra esetén naplózást nyertek. 

Ennek teljesítését segítette, hogy nevelőtestületünk valamennyi tagja elvégezte az alkalmazást 

támogató képzést már a korábbi tanévek során. 

1.3. Az osztályok Facebook csoportján keresztül tartottuk a gyerekekkel (és sok esetben 

a szülőkkel) a kapcsolatot. A tanmenetnek megfelelően haladtunk a tananyaggal, ám a 

hangsúlyok máshova kerültek. Igyekeztünk változatos munkaformákkal, érdekes 

platformokkal motiválni a gyerekeket a feladatok elvégzésére.  

1.4. Az írásbeli számonkérések eszközéül a Redmenta felületet választotta több nevelő, 

melyen gördülékenyen ment a feladatmegoldás, az összesítés és értékelés.  

1.5. A szóbeli számonkérést, a személyes kapcsolattartást online órákon (Messenger, 

Zoom) valósítottuk meg.  

1.6. Az új tanórai keretek rengeteg lehetőséget teremtettek: vizualizációt, szemléltetést 

segítő animációk, kisfilmek, játékos oktatást támogató applikációk használatát. Fontos 

volt, hogy a gyerekek valamilyen formában visszajelzéseket adjanak, együttműködjenek, 

hogy megismerjük a terhelhetőségüket, elkerüljük a túlzásokat, hogy egyensúlyban 

maradjunk.  
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Évfolyam Kapcsolattartás formája  Munkaformák 
Számonkérés módja, 

formája 

       1-8.  TEAMS Online órák, feladatok,   

1. Messenger csoport   
Összeállított feladatsorok   

Word, PDF formátumban 
  

2. 
Messenger csoport, egyéni 

kapcsolattartással  

Összeállított feladatsorok   

Word, PDF formátumban 
Messenger, Munkafüzet 

3. 

Messenger csoport, egyéni 

kapcsolattartással, egyéni 

differenciálás emailben 

Összeállított feladatsorok    

Word, PDF formátumban 
Messenger  

4. 
Facebook csoport, Messenger, 

Kréta 

Összeállított feladatsorok  

Word, PDF formátumban 
Redmenta, Messenger 

5. 
Facebook csoport, Messenger, 

Kréta 

Összeállított feladatsorok  

Word, PDF formátumban,  

csatolva videoanyagok( 

Youtube, videotanár, Zanza 

tv) interaktív felületek 

(Wordwall, Learning Apps) 

linkjeivel, 

folyamatos munkák 

összesítő értékelése 

6. Messenger csoport, email, Kréta 

Összeállított feladatsorok 

Word, PDF formátumban,  

csatolva videoanyagok( 

Youtube, videotanár, Zanza 

tv) interaktív felületek 

(Wordwall, Learning Apps) 

linkjeivel 

Redmenta, Messenger 

7. Facebook csoport, email, Kréta 

Összeállított feladatsorok 

Word, PDF formátumban,  

csatolva videoanyagok( 

Youtube, videotanár, Zanza 

tv) interaktív felületek 

(Wordwall, Learning Apps) 

linkjeivel 

Redmenta, beadandó 

munkák értékelése, 

szóbeli számonkérés 

Messengeren, 

8. 
Facebook csoport, email, Kréta,                             

egyéni differenciálás  

Összeállított feladatsorok 

Word, PDF formátumban,  

csatolva videoanyagok( 

Youtube, videotanár, Zanza 

tv) interaktív felületek 

(Wordwall, Learning Apps) 

linkjeivel 

Redmenta, beadandó 

munkák értékelése, 

esszék; Google, szóbeli 

számonkérés Messengeren 

 

Digitális segédanyagok: 

https://www.papirontul.hu/kotelezo-olvasmanyok-digitalis-konyvespolca/ 

Nemzeti Köznevelési Portál (tankönyvek) 

https://portal.nkp.hu/ 

https://www.papirontul.hu/kotelezo-olvasmanyok-digitalis-konyvespolca/?fbclid=IwAR3qjya7hyaoercKJvI0SAvLzlSZLwyrDDA-l-dQtGpXzR3XQ1e10MIXK68
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fportal.nkp.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2yZhjKBsEPKGbH20m-eWtBusjUZJ1ri2FZZ1HfwoxRJ2l-4Kfr9fR5tL4&h=AT08a8Jf1KRMl0w0KBLGthKeruQwrFV1nKVBLXbdriG0X_lt5rq5988u1Uk4Dc0NChDpxn601MVMCILd6-yJjh9rLDC8FMTR-xZF80O5A8_-MfAWsoT8TRv848En1FhE3893UbkmGsDcGBo-XBMZ
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Videotanár 

https://www.youtube.com/user/videotanar 

Arcanum digitális tudománytár 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/ 

Zanza tv- videós oktatóportál középiskolásoknak 

https://zanza.tv/ 

Sulinet 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu 

Idegen nyelvek 

http://www.sulinet.hu/nyelvek/ 

Matematika, természettudományok 

http://tananyag.geomatech.hu/ 

https://www.geogebra.org/ 

https://www.mateking.hu/ 

Természettudományos tananyagok 

http://www.ttko.hu/kbf/index.php 

Biológia, Kémia 

http://www.biokemonline.com/ 

Történelem 

https://ankhistory.wordpress.com/ 

Digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver 

http://realika.educatio.hu 

Földrajz-vaktérképek 

http://geolearn.fw.hu 

Nyelvek-szótárak 

http://szotar.sztaki.hu/ 

100 magyar film 

http://nava.hu/coll/mnfa 

 

 

2.A tantermen kívüli digitális oktatás fejlesztési lehetőségei 

2.1. A tantermen kívüli digitális oktatás tapasztalatainak kiértékelése (diákok, pedagógusok, 

szülők).  

2.2. Informatika órákon  a felmerült nehézségek, hiányosságok korrekciója - gyakorlati 

problémák megoldása, gyakorlása. 

2.1. A tanulók számítógépes eszközparkjának felmérése, szükség esetén biztosítása. 

2.2. Minden tanulónak, szülőnek, pedagógusnak saját gmail-es email fiók létrehozása. 

2.3. Adatok, elérhetőségek ellenőrzése, frissítése. 

2.4. Egységes online platform használat lehetősége, felületek kialakítása, belépési kódok 

generálása, egyeztetése, regisztráció. 

2.5.Tanmenetek felülvizsgálata az online oktatás feltételeinek megfelelően. 

 

https://www.youtube.com/user/videotanar?fbclid=IwAR3f92_x6962lXNjHCXl2qSz7iPcSCj9e0Qd4cLOxGXnKfO7WN6wT5Uc5sE
https://adtplus.arcanum.hu/hu/?fbclid=IwAR1kWURb1sDSjG_EYhPY88mhIqJjzYhgV8h-dCGjeH3F8XTVNhEdUNs1oYo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzanza.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Hi5LEwxNaR0n2ddF-_f0Tugh6vkAs7myKaKAiExsrHl2TTFBkXnbOJIo&h=AT3Vl7GEzwU6-btk1AXSyYq6LZ_HktE9qoTCbD8GC2igMXYBNbMc74qB1KP3lCWBtXNSoWETFH-0XIUv5p0DAVr_ybLBrGIYhh3GSQCzdaBRYnd7HNQx-EbONWKxF5mKgNrmHfOK4vqYViE7ozFs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftudasbazis.sulinet.hu%2Fhu%3Ffbclid%3DIwAR3Xu-or2U5F2iPjy40EXHPWlXqboAd-dxSg1nMKGcWBGZXeHQB_hF7yrt4&h=AT190wse9f6_Tjmm9sMJcDUee7phPROtc8xIzJAxO97zRIWuw76tQ3p2CoB1jIACS61XUDegvHJgzrc-9HJGd_PaZBF-8neIaqA6cRo1m8UYJAKFMY1Mr0eiBDefjZd9jkT92c5ES4cC7rx2lzpL
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sulinet.hu%2Fnyelvek%2F%3Ffbclid%3DIwAR2pcd_QUJsm8hphV6fKlCApSd4Ig7NNZSWp8iQIy-t9Vjhm70QZjdHaiwQ&h=AT0U9gEIaLUh0e7Zphj__gWF9QsCc7qfNxq8h7DjHR6sKqZRgE9b13RuQeCj7SNWahfMeNkKPALQ66zNRsCMSPjGOHPOFCMiGwjl02CBx42v4ZOqr5Eom5OQQ1VuVEGfeQ8ZciYsYiXNotYpHE9s
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftananyag.geomatech.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0PSIF7qHWj-9eq3qwLAHrMaOkAeVomOMhuxKbEPtFvILoNFCDp3yt2jmA&h=AT0FRXz617t57aU_0NStuE81-rna-BL65bJRxzQF-q7SBq_lVajzO9GBLQ9p0hr9Y17_D7r80V7EeOgpB-e1Ewj06rMtfFgSUAh97ydappUmRFZPVloMeoXigb0b71PyHQo1u8xwUzFa4UZ_N8p--vJ0k6oKCBNgoA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.geogebra.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nR5jgBL1ox_Ub41CWs8Uc_Tev8cwtml80zss__ouz3aof8nqzAv6uGKI&h=AT2ByDF4JCGz6_OXtrKlD3kgb2yw4aESAB0-lTF6QiqKjaV4PjnkDzcBcFFwNSEFS0pBO9LhDy883kaiBpWBpznm4lTXsMZihTVKp4p3wreueXeO002f_BL2qLjInlvoa0uumqpuT7ZZM8EE3Iz1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.mateking.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1k8DilZjKt1JHzac5Rk79mvWgOBDH3_VmnFriEbh4R3E9WHm5agXYZPE0&h=AT3diV94llXoZvJ9SWaC1JXkA00vxk57ZqAFWvZLnw-3o81wmrU7mcwRxklg4GIyL9NK_yuQi7G8kMTqrMIhsXxVwuBNJ3bzX2UNqXZqIXDGg3PgBdOfF3qrgtMT9Mic7rXkmWfdDu8i7Hl-Bdxs
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ttko.hu%2Fkbf%2Findex.php%3Ffbclid%3DIwAR09bM9JAqRL9fxJ2eU9E2zor7Vwznhd_KJB7UcSfROdsHQlsH36o8bQp04&h=AT3OanzIKOjjHjxlqby9CDoAzk16g5F-KpAVk-XvRZIdjC7815DpjpE76TSi_Z5N7ypSBC07CuAJs1k5LZOh96ZhC9Fi0c-8ngoDUHktL8OHFpYQmKvsY8y-_LLqipqoOODD5O7itErRMcqv5rUt
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.biokemonline.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3aonW4F3B4D9yINMW6CyP9MW9O7Kcg8MhN79TROpeQTUE8sNd5PvOt4aI&h=AT15GiBXigvfT_bcWiMit861dbPGXODOYWnEVSexDgKsjXZHHitjKG7hFlmTqf3PH3saFpqa98CJ4mxZdPhgnwsBsEfIli6CzqHry6KwSfXKxdvNJVYM2KYGuhNM9OxSqVwBfQ-svEUcPljyV8of
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fankhistory.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR38RNA0JtbbPlU32n_rtkY0rtdUX-5WfpnbX6sbJFO0kVent_ScjIt2OEA&h=AT2BIAmezkq7Cpd4E3r5LbZvpcNPY5_uQLwOFuvF7fAWy2gzRnO8ezq8Ez2E94lqOWLDg7sDiNxtnzbv_avuV-SMLWAvgYxHf69yJ6ienkoQhRpdXE5oPKxPpd08uytFI0KLl4qwEofic2w-5GkG
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frealika.educatio.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Y4tvGiaadAvUS292_daDz6XnnoFXdI7-11k30X80YcgNgJFFju1fTo14&h=AT0hzK-v7uUez7rUDsuSPTXx3VnypmnAq2e7HsZC7ZpkYcOilA07KeN0EslViSJch6Z3w6o6C4NBgtpCSTIJfN1tXUhzBWJenp4-cEaCsiOe1eCMy_iKeJqWLk6gt_8cCij7sq9I0ZhARapMdcy8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgeolearn.fw.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR2VOMVKGSyqUIVUTswyj5C_Ygn5tgWWhUwG0cAdveZ8_YTriAm_5RwW8L4&h=AT0trurT_AMN36W9ATnleNnrotGZsaSoE5dHb3qSAQ0QqH-uVfQ48Xh1AbJVu4L0cpjt9lDgukSFdTGK9MVNKFQq0IKeOiq0TnjrwGkiXzB2hVS9CkigwqkfU4kqbfMNM4XQP0ay6Ee9XmUwVrYv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fszotar.sztaki.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-zEF4qRGy1ZR5ygxeJapm0uz4QbktatR_mc7bna2q_is9hst_4Efz1UQ&h=AT0lNT1LWaiDXtjGRfpSFC6ZMgRLrARzds6wGz7mcI1saY1DC_y9DBgNWpDzi0MyNnnk3hZcYPo3dbygjqpcuFkhZd2kiTplF7zkdhuKGykJ-NXuV-tvsBouLRdbpJjboCndizkHp2tKnPqpJPMp
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnava.hu%2Fcoll%2Fmnfa%3Ffbclid%3DIwAR03c-21pT-IxYS-DVCXar8J-nmPL9J2zKKw57SrT1LPRSTzbOQQmZP3vNw&h=AT0h5LtKvdA_6GSmyPQpG6U1rfOIg_It8LJlT-OZ-PFEKt02-fp3qZ8d2oqk4rWsJ5xkaQpiebpRo4Y5-wJO-RSvveT2prDQSHkvDfstdUp4lYuZRuhkQI3HWu8Kegz4f75_AgGIQniE40ufmVnC
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3. A diákokkal/szülőkkel való kapcsolattartás 1 

3.1.Platformok: KRÉTA elektronikus napló, intézményi honlap, pedagógusok által létrehozott 

levelező, zárt szülői és osztályközösségi csoportok, online fogadóórák. 

3.2. Kapcsolattartás a diákokkal 

3.2.1. A feladatok átadásának eszközei: KRÉTA, zárt osztály-csoportok, e-mailes levelező 

3.2.2.Online kapcsolattartási lehetőség a tanulás segítésére: Skype, Zoom, Messenger 

3.3. Kapcsolattartás a szülőkkel 

3.3.1. A szükséges információk, tapasztalatok, kérések megosztása: KRÉTA, korábban 

kialakított osztály-csoportok, e-mail, szükség esetén telefonon, online fogadó órákon.  

3.3.2. Amennyiben a gyermek online oktatása akadályba ütközik, probléma merül fel, a szülő 

értesíti a szaktanárt / osztályfőnököt: KRÉTA, telefon, e-mail, online fogadó óra.  

 

4. Nevelőtestület tagjai közötti kapcsolattartás: e-mail, telefon, Zoom, Messenger 

4.1. A nevelőtestület tagjai heti rendszerességgel beszámolnak az elvégzett munkáról, 

tapasztalatokról, új ötletek, módszerek alkalmazásáról, az esetlegesen felmerült problémákról. 

4.2. Az iskolavezetés értékeli a tapasztalatokat, koordinálja a nevelőtestület munkáját, 

megoldást keres a felmerült problémákra, beszámolót készít a digitális oktatásról. 

 

5. A tantermen kívüli digitális oktatás módszerei 

5.1.A pedagógusok módszertani szabadságuk egyéni felelősségének tudatában maguk 

döntenek a nevelési-oktatási didaktikájukról, a tantermen kívüli oktatás egységesen 

megfogalmazott  alapelveinek betartásával.  

5.2.A digitális oktatás során az órarendet szükség esetén részben módosítjuk, a tananyag 

súlypontozásával történik az ismeretek átadása, feldolgozása. 

5.3.Taneszközök: tankönyv, munkafüzet, füzet. 

5.4.Munkaformák: alsó tagozatban támogatjuk a pp-re felvett videó órát 

                   felső tagozatban – online órák ( tantárgytól függően) 

5.5.Egyéb digitális információforrás a  feladatvégzésre : okosdoboz, mozaweb, wordwall, 

                               Youtube, LearningApps, stb. 

5.6.Ellenőrzésre: Redmenta, Google Űrlapok;                                                               

                            Szóbeli számonkérés: (pl.Skype, Messenger,Zoom) 

(A gyermekekről hang- és képfelvétel csak szülői egyeztetés és hozzájárulás után kérhető be, 

                                            
1 https://www.rokusi.hu/2020/04/29/a-tantermen-kivuli-digitalis-munkarend-szabalyzata/ 
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az értékelés után a felvételeket törölni kell.) 

 

6. A módszerek választásánál és a feladatok kiosztásánál kiemelt szempontok: 

6.1. egyéni bánásmód, differenciálás 

6.2. konzultáció, egyéni fejlesztés lehetősége 

6.3. változatosság, motiváció, mértékletesség 

6.4. a tanítási idő figyelembevétele (8-16 óráig) 

 

7. A tantermen kívüli digitális oktatás pedagógiai alapvetései – figyelemmel a kivételes 

körülményekre2 

A pedagógus  támogatja a tanulók önálló tanulását, az információk felkutatását, 

feldolgozását. 

A digitális munkarendben, otthoni körülmények között történő oktatásra, tanításra más 

szemlélettel kell tekinteni. A pedagógus … 

7.1.  nem várja el, hogy egész nap ott üljön a számítógép előtt a gyermek 

7.2.lehetőséget ad arra, hogy a tanulók a saját időbeosztásuk szerint oldhassák meg a      

feladatokat, amellyel a helyes időbeosztást, felelősséget is erősítheti bennük 

7.3. hosszabb időtartamot (1-2 nap vagy még hosszabb) hagy a feladat visszaküldésére 

7.4.  kialakítja az információ átadásának rendszerességét 

7.5. az elvárások tekintetében egyszerű és egyértelmű, időben tartható elvárásokat 

fogalmaz meg tanítványai számára 

7.6. tekintettel van arra, hogy a nevelő-oktató munka során a digitális munkarendben is a 

gyermek  áll a középpontban 

7.7.a tanítás során elsősorban a megerősítésre, a pozitív motivációra helyezzük a hangsúlyt, 

hogy a gyermekek ne egy további korlátnak éljék meg ezt a helyzetet, hanem egy különleges 

tanulási módnak 

7.8.a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetében a szakértői bizottsági szakvélemények 

továbbra is érvényesek, az azokban foglaltak figyelembevételével kell a tanulókat a digitális 

munkarendben is oktatni. 

8. A pedagógus kötelességei a digitális oktatás során 

8.1. A pedagógus a különféle tanulói kompetenciák fejlesztője, a tanuló önálló tanulásának 

motiválója, irányítója. 

                                            
2 http://www.morahalom.sulinet.hu/images/digitalis_munkarend.pdf 
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8.2. A digitális munkarendben történő tanítás eszközeiről, részleteiről, elvárásairól a tanulók, 

szülők, törvényes képviselők teljes körű, részletes tájékoztatása. 

8.3. Az egyéni bánásmód érvényesítése. 

8.4.Szükség esetén az egyénre szabott segítségnyújtás, támogatás. 

8.5.Ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás  

8.6.Kapcsolattartás a tanulókkal, a szülőkkel a pedagógus munkaidején belül. 

8.7.KRÉTA vezetése 

 

9. A tanuló kötelességei a digitális oktatás során 

9.1.Nyomon követni az órarendet az adott napon. 

9.2.A felső tagozatos tanulók legyenek jelen  és kapcsolódjanak be a tanítási órákba. 

9.3.Alsósoknál a szülők délelőtti munkavégzése miatt nem várható el az önálló online jelenlét  

9.4.Elvégzi a számára kijelölt feladatokat. 

9.5.Számot adni a tudásáról a pedagógus által meghatározott formában. 

9.6.Határidők betartása. 

 

10. A szülő a sikeres digitális oktatás megvalósítása érdekében… 

10.1.Biztosítja gyermeke zavartalan felkészülését. 

10.2.Támogatja gyermekét. 

10.3. Figyelemmel kíséri gyermeke munkáját. 

10.4.Együttműködik – gyermeke érdekében – a pedagógussal. 

Intézményünk nevelőtestülete nem várja el a szülőtől, hogy gyermekét tanítsa, de lehetőség 

szerint felügyelje gyermeke tanulmányi munkáját. 

 

11. Házi feladat 

11.1.A tanulók továbbra is kötelesek teljesíteni a feladatokat, a kiadott tananyagot fel kell 

dolgozniuk. Az információ(k) feldolgozását visszacsatolás követi a pedagógus részéről. 

11.2.A tanulói visszacsatolások során a pedagógus meggyőződik a megértés mélységéről, az 

elsajátítás mennyiségi mutatóiról, és az egyéni sajátosságokat maximális figyelembe véve 

elvégzi a szükséges beavatkozásokat. 

11.3.A feladatok kijelölése során a pedagógus figyelembe veszi, milyen szintű a tanítványai 

digitális, tárgyi háttere, kompetenciaszintje. 

11.4.Az átadott digitális tananyag feldolgozási ideje, a kiosztott feladatok megoldási ideje 
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egyensúlyban kell, hogy legyen a tanulók életkori sajátosságaival, terhelhetőségével, 

képességeivel. 

11.5.A házi feladat hiányát a KRÉTA naplóban jelöli a pedagógus. 

 

12.  A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés 

12.1.Cél: motiválni a tanulókat rendszeres beszámoltatással – és főleg az önértékelés, 

önellenőrzés érdekében – online feladatokkal. 

12.2. A tanulók teljesítményét   a megváltozott munkarendben is értékeljük. 

12.3.A formatív (fejlesztő, támogató, alakító-segítő) értékelés szerepe kerül előtérbe a 

digitális oktatás során. Célja, hogy megállapítsa a tanulók fejlődését, ehhez igazítva a 

tanulást. Ahhoz képest értékel, hogy milyen tanulási úton képes elérni a tanuló a kitűzött célt.  

12.4.A pedagógus munkáját segítik az önellenőrzést biztosító feladatok és tesztek, 

amelyek adaptív módon támogatják a tanuló előrehaladását, önálló anyagfeldolgozását. 

12.5.A szummatív (összegző) értékelésre a távoktatásban is szükség van. Ez az adott témakör 

feldolgozásának, tanulási szakasznak vagy folyamatnak a végén, annak átfogó értékelését 

jelenti. 

12.6. Az értékelés súlypontozása:  

felmérések és szóbeli felelet: 100% 

egyéb beszámoltatási formák ( pp, digitális órai aktivitás stb ): 100% 

12.7.Az érdemjegyek száma a PP-ban meghatározott elvek alapján történik.  

12.8.A megszerzett érdemjegyek beírásra kerülnek a KRÉTA naplóba. 

 

Minden támogatás mellett, a beszámoltatás különböző formáinak sorozatos elmulasztása 

esetén a tanító, szaktanár döntése alapján a tanuló elégtelen érdemjegyet kap. Ha a tanuló a 

digitális munkarend ideje alatt érvényben lévő tananyag követelményeit nem teljesíti, 

osztályozó vizsgát köteles tenni az elmaradt tananyagból. Ha az iskola nem tud kapcsolatot 

tartani a gyerekkel, illetve a szülővel, felvesszük a kapcsolatot a gyermek- és családsegítő  

szolgálattal. 

 

13. Az ellenőrzés rendje 

13.1 Vezetői ellenőrzések: 

Az intézményben kialakított egységes rendszer alkalmazásának megléte 

Az online biztonság jogi feltételeinek betartása 
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KRÉTA dokumentáció ellenőrzése 

A meghatározott feladatkiosztási időintervallum betartása 

Esetenként tananyagtartalmak ellenőrzése 

A szülőktől érkező visszajelzések kiértékelése 

Szükség esetén a megoldásra váró problémák azonosítása. 

13.2. Osztályfőnöki, szaktanári ellenőrzések 

A tanulók aktivitásának ellenőrzése, problémák feltárása, megoldáskeresés 

A tananyag elsajátításának ellenőrzése 

A heti óraszámnak megfelelő számú jegy megléte (KRÉTA) 

Szükség esetén a megoldásra váró problémák továbbítása (szaktanárok, osztályfőnökök, 

vezetőség felé) 

Szülőktől érkező visszajelzések továbbítása a vezetőség felé. 

Adatvédelmi feltételek betartása. 

 

 

A Helyi járványügyi eljárásrendet/intézkedési terv által nem szabályozott kérdésekben továbbra 

is az intézmény Pedagógiai Programja és Házirendje érvényes. 

 

Legitimációs záradék: 

Jelen Helyi járványügyi eljárásrendet/intézkedési tervet az iskola nevelőtestülete 2020. 08.31-ei 

értekezletén megtárgyalta és elfogadta. Hatályos: 2020. szeptember 1-jétől visszavonásig. 

 

 

Sopronhorpács, 2020. szeptember 1. 

                                                                                

                                                                                           Varga Hajnalka intézményvezető 

 

  


