
 

 

Mindszentgodisai Általános Iskola 

 

 

 

HÁZIREND 

 

2019 

 

 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

   

 2 

 

TARTALOM 

Intézményi adatok .......................................................................................... 4 

1. A házirend célja és feladata ......................................................................... 4 

2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere ....................................................... 4 

3. A tanuló jogai és kötelességei ...................................................................... 5 

3.1. A tanulói jogviszony .................................................................................................................... 5 

3.2. A tanulók jogai ............................................................................................................................ 5 

3.3. A tanulók kötelességei, és az elvárt viselkedés szabályai ............................................................ 6 

4. Tanulmányok alatti vizsgák szabályai .............................................................. 7 

4.1Javítóvizsga ................................................................................................................................... 7 

4.2.  Osztályozó vizsga ........................................................................................................................ 8 

4.3. Pótló vizsga ................................................................................................................................. 8 

5. Védő – óvó, egészség megőrzését szolgáló szabályok .................................... 8 

6. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) ................................................................ 9 

7. A tanulók, a szülők tájékoztatása, és vélemény-nyilvánítása .......................... 9 

7.1.A tanulók tájékoztatása................................................................................................................ 9 

7.2. A szülők tájékoztatása ................................................................................................................. 9 

7.3. A szülők kötelességei és jogai………………………………………………………………………………………………..11 

8. Az iskola működési rendje ............................................................................ 11 

9. Napközis ellátás ............................................................................................ 12 

10. A tanulók tantárgyválasztásával illetve a tantárgyválasztás módosításával 

kapcsolatos eljárásrend ............................. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

11. Az iskolán kívüli elvárt tanulói magatartás.................................................. 12 

12. Az iskola használatának rendje ................................................................... 13 

13. A tanulók mulasztásának igazolása ............................................................. 13 

14. Késés .......................................................................................................... 14 

15. Tanórán kívüli foglalkozások ....................................................................... 14 

16. A tanulók jutalmazásának elvei és formái ................................................... 15 

17.  A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések ...................................... 16 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

   

 3 

18. Egyéb, a tanuláshoz nem szükséges tárgyak behozatala az iskolába .......... 17 

19. A térítési díjak befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések ..... 17 

20. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, elosztása .............. Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

21. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei .......... Hiba! A 

könyvjelző nem létezik. 

22. A házirend elfogadásának és módosításának eljárásrendje ........................ 18 

23. Záró rendelkezések .................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mindszentgodisai Általános Iskola,    BE0601   Fenntartó: Szigetvári Tankerületi Központ 
7391 Mindszentgodisa, Kossuth u. 71.      7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.  
OM azonosító 027285  

   

 4 

 

INTÉZMÉNYI ADATOK  

 
Intézmény neve:     Mindszentgodisai Általános Iskola 
Címe: 7393  Mindszentgodisa, Kossuth Lajos utca 71. 
Telefon:  06/72-478-093 
E-mail: mindszentgodisaiskola@gmail.com 
Működésünk törvényi feltétele:                  Alapító Okirat 
Intézmény típusa:   általános iskola 

 

1. A HÁZIREND CÉLJA  ÉS FELADATA  

1.1. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, a nevelés és 

oktatás zavartalan megvalósítását, valamint az iskolai közösségek életének jogszerű és célszerű 

megszervezését az érvényes jogszabályok előírásai alapján. 

1.2. A házirend rögzíti a diákok jogait és a kötelességeit, valamint az iskola munkarendjét. 

2. A HÁZIREND HATÁLYA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

2.1. A házirend előírásait be kell tartaniuk az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az 

iskola pedagógusainak és alkalmazottainak, valamint az iskolában tartózkodó 

vendégeknek és látogatóknak is. 

2.2. 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 az iskola látja el a tanulók felügyeletét. 

2.3. A házirend előírásait minden tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak meg 

kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtalálható az iskola nevelői szobájában, az 

iskola igazgatójánál, az intézmény honlapján és a tantermekben kifüggesztve. 

2.4. A házirend egy példányát – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába 

történő beiratkozáskor a szülőnek átadjuk, ill. amennyiben a Házirendben lényegi 

változás történik, erről a szülőket, tanulókat tájékoztatjuk az első tanítási napon, ill. az 

első szülői értekezleten. 

2.5. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, 

igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a szülői értekezleteken, 

fogadóórákon, vagy előre egyeztetett más időpontban. 

2.6. Házirend alapját képező fontosabb jogszabályok: 

 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 

 229/2012(VIII.28) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
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 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról  

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről  

 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  

 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyv 
támogatás valamint az iskola tankönyvellátás rendjéről  

 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról  

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 

44/2007. (XII. 29.) OKM-rendelet 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

 

Kapcsolódó dokumentumok:  

 Az iskola szervezeti és működési szabályzata 

 Az intézmény pedagógiai programja. 

3. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI  

3.1. A TANULÓI JOGVISZONY 

A tanulói jogviszony a tanuló és az iskola között a beíratás napján jön létre. A beíratás a tanuló 

adatainak az iskola hivatalos nyilvántartásba történő bevezetését jelenti. A tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja. 

A többi évfolyamra más intézményből átiratkozott tanuló a tanulói jogviszonyból eredő jogait az 

átiratkozás napjától kezdődően gyakorolhatja. 

Ha az iskola a felvételi kérelmeket helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az intézmény a felvételről 

sorsolás útján dönt. A sorsolás részletei a mellékletben megtalálható. A halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók sorsolás nélkül felvételt nyernek. 

A tanulói jogviszony megszűnik: 

 A tanév utolsó tanítási napjával, ha a tanuló sikeresen befejezi a nyolcadik osztályt. 

 Ha nem teljesíti a nyolcadik osztály követelményeit, akkor annak a tanévnek az utolsó tanítási 

napján, amelyben a tanuló betölti a 16. életévét. 

 Ha más településre költözik, és kiiratkozik az intézményből. 

 Ha fegyelmi vétség miatt eltanácsolja az intézmény. 

3.2. A TANULÓK JOGAI  

 Intézményünkben a tanulók biztonságban és egészséges környezetben életkoruknak és 

fejlettségüknek megfelelő nevelésben, oktatásban részesülnek.  

 A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartjuk és védelmet biztosítunk 

számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó 

büntetésnek. 
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 Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben 

tartja. 

 A tanulónak joga van képességeinek és adottságainak megfelelő differenciált ellátásban 

részesülni. 

 A tanuló az iskola minden létesítményét, eszközeit valamint az iskola udvarát, helyiségeit- a 

pedagógusok felügyelete mellett - használhatja. 

 A tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjon. Részt vehet a 

napközi otthon foglakozásain, fejlesztő foglalkozásokon, sport- és szakköri foglalkozásokon, 

tanulmányi versenyeken, pályázatokon, iskolai rendezvényeken. 

 A tanulóknak joguk van arra, hogy a témazáró dolgozatok írásának időpontjáról és témájáról egy 

héttel korábban tájékoztatást kapjanak. Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat 

íratható.  Mindenkor figyelembe vesszük a tanulók egyéni terhelhetőségét, különös tekintettel az 

SNI és a BTMN tanulókra. A dolgozatokat két héten belül értékelni kell. 

 A tanulók választhatnak és választhatók az iskolai diákönkormányzat valamelyik posztjára. 

 Az osztályközösségek az osztály ügyeiben önállóan dönthetnek, döntésük azonban nem sértheti a 

házirendet. 

 A tanuló kérelmére - jogszabályban meghatározott eljárás szerint - független vizsgabizottság előtt 

adhat számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét tantárgyi értékelés esetén a tanév illetve a félév 

utolsó napja előtt legalább 30 nappal korábban, javítóvizsga esetén a bizonyítvány átvételét 

követő tizenöt napon belül kell benyújtania írásban az iskola igazgatójához, aki továbbítja 

kérelmét az illetékes kormányhivatalhoz. 

 A tanuló a szülő írásos kérelmére és indoklásával magántanuló lehet. Ugyanilyen módon kérheti 

a tanuló felmentését a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

 Kérheti átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. 

 A tanuló szabadon gyakorolhatja vallását. 

 A tanulók jogosultak igénybe venni az iskola egészségügyi szolgáltatásait: iskolaorvos, védőnő, 

valamint pszichológus és szociális munkás (abban az esetben, ha pályázati forrás ezt az iskola 

számára biztosítja) 

 Az emberi méltóság tiszteletben tartásával egyénileg vagy valamely tanulóközösségen keresztül 

szabadon véleményt nyilváníthat a tanulókat érintő összes kérdésben. 

 Bármely személyét, tanulmányait érintő ügyben tájékoztatást kérhet. 

 Jogai megsértése esetén – a jogszabályokban meghatározottak szerint – jogorvoslati eljárást 

indíthat, az oktatási jogok biztosához fordulhat. 

3.3. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI, ÉS AZ ELVÁRT VISELKEDÉS SZABÁLYAI 

1. Tartsa be a házirend elvárásait, az iskolai SZMSZ-ben a tanulókra vonatkozó előírásokat. 

2. Az iskola pedagógusai és alkalmazottai, továbbá tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa 

tiszteletben. 

3. A tanuló senkivel szemben ne használjon hangos, trágár, sértő beszédet, ne legyen agresszív. 

4. Viselkedjen mindenkivel szemben udvariasan. Köszönjön a napszaknak megfelelően. Az 

osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntse. 

5. Az órákra pontosan érkezzen. Indokolt késés esetén, érkezésével az óra menetét ne zavarja. 

6. Rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tegyen eleget 

tanulmányi kötelezettségének. 

7. Bármely okból való hiányzás esetén a tananyagot pótolja a tanárral megbeszélt határidőre. 
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8. Az iskolában tiszta, ápolt külsővel, az iskolához illő öltözékben jelenjen meg. Kerülje a szélsőséges 

divatot képviselő, másokat irritáló öltözéket, a sapka, és a kapucni viselését az iskola épületében.  

9. Az iskolai ünnepélyeken fegyelmezetten viselkedjen, alkalomnak megfelelő külsővel jelenjen 

meg, (lányok: sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz; fiúk: sötét nadrág fehér ing). 

10. Tanórák alatt ne rágógumizzon. 

11. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, az esetleges balesetekről, balesetveszélyes 

helyzetekről tájékoztassa nevelőjét. 

12. Tartsa be a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályokat. 

13. Tartsa meg az iskola helyiségei és az ahhoz tartozó területek használati rendjét. 

14. Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az iskolában használt eszközöket, óvja 

az iskola létesítményeit, eszközeit, vegyen részt saját környezetének, az általa használt eszközök 

rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában. 

15. Tájékoztató füzetét, tanszereit minden tanítási napon hozza magával, a kapott érdemjegyeket 

írassa be. 

16. A tanév elején tulajdonába került tartós tankönyv épségére, állagára vigyázzon, azt az utolsó 

tanítási héten kijelölt időpontban, megkímélt állapotban adja le nevelőjének. Rongálás esetén az 

okozott kárt meg kell térítenie. 

17. Az iskolából távozó tanuló a távozás napjáig hozza vissza a használatában lévő tartós 

tankönyveket, taneszközöket. 

18. A tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, híradástechnikai eszköz, MP lejátszók, nagy 

értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz, stb.) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha 

erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem 

vállal. 

19. Ha szülővel való kapcsolattartás miatt mobiltelefont hoz magával a tanuló, azt a tanítás alatt ki 

kell kapcsolnia, reggel az ügyeletes nevelőnek leadnia (napközben osztályonként a tanáriban 

őrizzük a telefonokat) Ellenkező esetben az igazgatói irodában köteles leadni, és a szülő 

jelenlétében veheti csak át. 

20. Mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, egyéb technikai berendezéssel hang, és képfelvétel készítése 

csak előzetes engedéllyel lehetséges. 

21. A tanuló nem tarthat magánál baleset és tűzveszélyes eszközöket. 

22. Szándékos károkozás esetén a kár megtérítése a tanuló szüleit terheli. 

4. TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI  

Az iskolában az alábbi tanulmányok alatti vizsgák tehetők le: 

 javító vizsga 

 osztályozó vizsga 

 pótló vizsga 

A tanulmányi vizsgákat olyan, legalább kéttagú vizsgabizottság előtt kell letenni, melyben egy 

pedagógus jogosult az adott tantárgy tanítására. A vizsga követelményei, részei, az értékelés 

szabályai az iskolai pedagógiai programban vannak meghatározva. A tanulmányok alatti vizsgákat a 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szabályozza. 

 

4.1JAVÍTÓVIZSGA 

Javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban augusztus 15. és augusztus 31. 

között tehető, ha: 
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 a tanuló a tanév végi osztályozó értekezleten legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott; 

4.2.  OSZTÁLYOZÓ VIZSGA 

Tanév során bármikor tehető, de a vizsga időpontjáról a vizsgázót írásban kell értesíteni.  A tanulónak 

osztályozó vizsgát akkor kell tennie a félévi vagy tanév végi osztályzat megállapításához ha: 

 felmentették a tanórai részvétel alól; 

 egy vagy több tárgy követelményeinek az előírtnál rövidebb idő alatt akar eleget tenni; 

 mulasztása miatt nem osztályozható –egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 

együttesen a kétszázötven órát meghaladja-, de a nevelőtestület engedélyezte, hogy osztályozó 

vizsgát tegyen; 

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

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet. 

4.3. PÓTLÓ VIZSGA  

Amennyiben a tanuló rajta kívülálló okokból nem jelenik meg a javító vizsgán illetve az osztályozó 

vizsgán, és ezt megfelelő módon igazolja, pótló vizsgán vehet részt. 

5. VÉDŐ –  ÓVÓ, EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOK  

A tanulókkal a tanév első napján az osztályfőnökök ismertetik az egészségük és testi épségük 

védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat, a balesetek megelőzése érdekében elvárható 

magatartásformákat. 

A tájékoztató megtörténtét az ellenőrzőben jelezni kell a szülő felé. 

Minden tanulótól elvárjuk, hogy 

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és a 

biztonságát védő ismereteket; 

 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat 

veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt vagy 

balesetet észlel; 

 az iskola területét csak engedéllyel hagyja el a tanítás ideje alatt; 

 ismerje meg az épület kiürítési tervét, és vegyen részt annak évenkénti gyakorlatában; 

 az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, 

drogot, energiaitalt ne fogyasszon, ne terjesszen, ne dohányozzon; 

 ismerje a technika-, testnevelés- fizika, informatika, -és kémiaórákra vonatkozó, a 

szaktanárok által ismertetett sajátos baleset-és tűzvédelmi szabályokat. 
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6. AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT  (DÖK)  

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

tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.  

 Az DÖK tevékenységét az osztályokban megválasztott képviselőkből álló diák-önkormányzati 

vezetőség irányítja.  

 Az iskolai diákönkormányzat képviseletét a DÖK megbízása alapján az iskolai diákönkormányzatot 

segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési 

jog gyakorlásánál a DÖK működése során kialakított döntést képviseli. 

 A diákönkormányzat egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönthet. 

 A DÖK véleményét ki kell kérni a Házirend elfogadása előtt. 

7.  A TANULÓK, A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA, ÉS VÉLEMÉNY-

NYILVÁNÍTÁSA  

7.1.A TANULÓK TÁJÉKOZTATÁSA 

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról, rendezvényekről, 

tanulmányi versenyekről, eredményeikről az iskola igazgatója, és az osztályfőnökök folyamatosan 

tájékoztatják az alábbiak szerint: 

 a havonta megrendezett belső kommunikációs napokon, 

 az iskola honlapján keresztül folyamatosan, 

 a faliújságokon, 

 osztályfőnöki órákon, 

 diák- önkormányzati tanulógyűlésen. 

 iskola facebook oldalán 

 

A tanulót egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban, a tájékoztató füzeten keresztül írásban 

rendszeresen tájékoztatják. A tájékoztató füzet bejegyzéseit csak a pedagógus javíthatja, 

helyesbítheti. Az osztályzatok beírását a szaktanárok, ill. az osztályfőnök havonta ellenőrzik. 

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az 

érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az iskola pedagógusihoz, a diákönkormányzathoz 

vagy az iskolai szülői szervezethez fordulhatnak. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel, a nevelőtestülettel 

vagy az iskolai szülői szervezettel, amelyre 30 napon belül választ kell kapniuk. 

7.2. A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA 

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

vezetése, a szaktanárok, ill. az osztályfőnökök tájékoztatják az alábbi módokon: 
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 szülői értekezleteken 

 az iskola honlapján 

 plakátokon, szórólapokon 

 tájékoztató füzetekbe írt üzenetekkel 

 szükség esetén, telefonon 

 facebook csoportokon kerseztül 

 

A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról szóban (szülői értekezlet, integrációs szülői 

értekezlet, családlátogatás, fogadóóra) és írásban (tájékoztató füzet) folyamatosan tájékoztatják. Az  

első osztályban és a második osztály első félévében szöveges értékelés történik. 

A szülői értekezletek időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. Előzetes időpont 

egyeztetés után nevelőink fogadják az érdeklődő szülőket. Kiemelt figyelmet fordítunk a SNI és HHH 

tanulók szüleinek tájékoztatására.  

A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított 

– jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, 

tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, 

az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői szervezethez fordulhatnak. 

A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott 

képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel vagy az iskolai szülői 

szervezettel, melyre 30 napon belül választ kell kapniuk. 

7.3. A SZÜLŐK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI 

Köznevelési Törvény 72. § szerint: 

 (1) A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről 

és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható 

segítséget, együttműködve az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, tanulmányi 

előmenetelét, 

b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének 

teljesítését, 

c) tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi 

méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. 

 

 (5) A szülő joga különösen, hogy 

a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást 

kapjon az abban foglaltakról, 

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és 

érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

c) kezdeményezze szülői szervezet létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői 

képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen, 

d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus 

megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a tizenötödik napot 

követő első ülésen érdemi választ kapjon, 
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e) a nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a 

foglalkozásokon, 

f) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az 

érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

g) az oktatási jogok biztosához forduljon. 

8.  AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI  RENDJE 

1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 700 órától délután 1600 óráig van 

nyitva. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. 

2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 730 órától a tanítás 

kezdetéig, délután a tanórán kívüli foglalkozások idejére, 1600-ig biztosítja. A Volán járataival 

közlekedő tanulókat pedagógus kíséri a buszmegállóba. 

3. A tanítás 800 perckor kezdődik. Az iskolába legkésőbb 740-re meg kell érkezni (kivéve a Volán 

járataival közlekedő tanulók). 745-ig a tanulók az osztályuk előtt gyülekeznek.  

4. A váltócipő használata minden teremben kötelező. 

5. A tanórák 45 percesek. Csengetési rend: 

órák sorszáma órák időtartama 

1.  800 – 845
 

2. 900– 945
 

3. 1000–1045
 

4. 1100– 1145
 

5. 1155-1240
 

6. 1245 – 1330
 

7. 1400 – 1445
 

 

6. Az órák vége előtt 5 perccel jelző csengetés van. 

7. Az alsós tanulók a 6. órában, a felsős tanulók a 6. órák után közösen ebédelnek. A napközis és 

menzás tanulók ebédeltetése közvetlenül a tanítási órák befejezése után három csoportban 

külön beosztás szerint történik nevelők felügyeletével. 

A főétkezésre szánt idő: 30 perc. 

8. A nagyszünetben a tanulók az osztálytermekben ülve fogyasztják el tízóraijukat. Az 

osztályfőnökök a tízórai szünetet osztályaikkal együtt töltik.  

9. A tanítás megkezdése után az órát zavarni nem szabad. Tanítási időben érkező szülők, 

hozzátartozók minden esetben a folyosón várják meg az óra végét.  

10. Szünetekben a tanulók az udvaron, ill. a tantermekben és a folyosókon csak tanári felügyelet 

mellett tartózkodhatnak, szünetekben a tantermeket zárva tartjuk. 

11. Az óra kezdete előtt az osztályoknak a folyosón sorakoznak, majd az órát tartó nevelővel 

együtt vonulnak a tantermekbe. 

12. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak írásbeli vagy szóbeli szülői kérésre az 

osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó 

szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából 

való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 

13. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az igazgatói illetve a gazdasági irodában történik 

munkaidőben.  
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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 

hirdetményben a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.  

15. 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.  

9.  NAPKÖZIS ELLÁTÁS  

1. A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, – ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási 

napokon a délutáni időszakban napközi otthon működik.  

2. A napközibe és menzára a diákok az iskola által készített és minden tanév májusában 

hazaküldött nyomtatványon jelentkezhetnek a szülő aláírásával. Indokolt esetben a szülő 

tanév közben is kérheti gyermeke napközis elhelyezését. 

3. Az első osztályosok a beiratkozáskor jelentkeznek. 

4. Bármilyen változást a szülőnek írásban kell jeleznie az iskola igazgatójának, igazgató 

helyettesének. 

5. Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót 

felvesz. 

6. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt 

létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, a veszélyeztetett tanulók, a sajátos nevelési igényű 

tanulók, és a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók. 

7. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 

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

távozhat el. A tanuló rendszeres - napközi időre eső - iskolán kívüli elfoglaltságaira is csak a 

szülő írásbeli kérésére távozhat.  Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló 

eltávozására az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

9. Amennyiben a szülő írásos vagy személyes kérésére a tanuló a napköziből eltávozott, 

távozása véglegesnek tekintendő. Az a napközis tanuló, aki szülői kérésre hazament, iskolai 

rendezvényre csak szülővel jöhet vissza. 

 

10.  AZ ISKOLÁN KÍVÜLI ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS 

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli iskolai 

rendezvényeken, versenyeken, túrákon, kirándulásokon stb. a tanulóktól fegyelmezett magatartást 

várunk el, azaz a „A tanulók kötelességei és az elvárt viselkedés szabályai” pontok alatt 

megfogalmazott magatartást tanúsítson. 

A tanulók a pedagógus engedélye vagy kísérete nélkül nem hagyhatják el rendezvény helyszínét. 

A rendezvényen használt eszközöket, tárgyakat, berendezéseket csak rendeltetésüknek megfelelően 

használhatják, ha arra engedélyt kaptak. 
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11. AZ ISKOLA HASZNÁLATÁNAK RENDJE 

1. A tanulótól elvárjuk, hogy az iskola helyiségeit, az itt található eszközöket, valamint az 

iskolához tartozó területeket rendeltetésüknek megfelelően használják.  

2. Minden tanuló felelős az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, 

tisztaságának megóvásáért. 

3. Az iskolában osztályonként két hetes gondoskodik a tantermek megfelelő előkészítéséről, a 

terem szellőztetéséről, tisztaságáról. A hetesek feladata, hogy jelezze a tanári szobában lévő 

pedagógusoknak, ha az órát tartó pedagógus a becsöngetés után öt perccel nem érkezik 

meg. 

4. A hetesek megbízatása egy hétre szól. 

5. Az iskola minden tantermében és az oktatást szolgáló egyéb termekben megtalálható 

Magyarország címere. Az iskola bejárata fölött elhelyezésre került a nemzeti zászló. 

12. A TANULÓK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSA  

1. Tanulók hiányzásának igazolását az osztályfőnökök végzik. 

2. A tanulóknak betegség esetén hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Az igazolást a 

tanulók az osztályfőnöküknek adják le a mulasztást követő első tanítási napon, de legkésőbb 

az első osztályfőnöki órán, az alsó tagozaton pedig öt tanítási napon belül. 

3. Jelentős családi esemény miatt a tanulók tanévenként három tanítási napig – szüleik előzetes 

írásbeli kérelmére – engedélyt kaphatnak a távolmaradásra. Ebben az esetben a távollétet a 

szülő igazolja. 

4. Igazoltnak kell tekinteni a hiányzást, ha a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok 

miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 

5. A hiányzásról már az első napon a szülő köteles reggel 9 óráig az osztályfőnököt értesíteni.  

6. Tanítás nélküli munkanapon vagy az iskola által szervezett programokon a tanuló köteles 

megjelenni, illetve távolmaradását igazolni, mely érvényes a tanuló által vállalt szakköri 

foglalkozásokról, gyógytestnevelésről való hiányzásra is egyaránt. 

7. A szülő gyermeke számára – a három napot meghaladó és előre látható hiányzás esetén – 

írásban előzetes távolmaradási kérelmet írjon. Az engedély megadásáról az igazgató dönt a 

diák tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi munkája alapján. Az engedélyezett 

távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell az osztályfőnök által 

megszabott ideig. 

8. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha a fent előírt határidő alatt nem igazolja 

távolmaradását.  

9. Az igazolatlan mulasztás felelősségre vonással jár az alábbiak szerint: 

 Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő 

igazolatlan mulasztásakor. 

  Abban az esetben, ha a tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri, a szülőt ismét 

értesíteni kell és fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás 

következményeire.  A mulasztásról értesíteni kell a Gyermekjóléti Szolgálatot és a Járási 

Hivatalt. 

 Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul 

mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a 

tanuló szülőjét. 
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 Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola igazgatója 

ismételten tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot (járási kormányhivatalt) és a 

gyermekjóléti szolgálatot, mely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében.  

 Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul 

intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel 

meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet 

megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló 

érdekeit szolgáló feladatokat. 

 Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az 

iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes jegyzőt és a kormányhivatal járási hivatalát. 

10. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. A késések 

idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy 

igazolt vagy igazolatlan órának minősül.  

13.  KÉSÉS  

A későn érkező tanulót későnek - a késés időtartamának megjelölésével - írja be a tanár.  45 perc 

késedelmi idő esetén írható be egy igazolt vagy igazolatlan tanítási óra. 

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy rendkívüli esemény, egészségügyi ok miatti késés 

igazolható. 

Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 

14. TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK  

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői 1400 óra és 1600 óra között szervezik meg. 

Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. 

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

szervezi: 

1. ISK foglalkozások: Az iskola sportfoglalkozásai a labdarúgásban tehetséges tanulók számára 

nyújt szakember segítségével edzési lehetőséget és a Bozsik program keretében 

mérkőzéseken való részvételt. 

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

szolgálják. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek 

figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt.  

A szakkörök hetente délután egy-két óra időtartamban.  

A szakkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a szakkör tevékenységében a 

tanév végéig részt kell venniük. 
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15. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI 

1. Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

 példamutató magatartást tanúsít, 

 folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, 

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,     

 iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális, tanulmányi versenyeken, 

vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

 bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

 

A dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak 

odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. A 

dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés 

rovatába be kell jegyezni. 

Három osztályfőnöki, illetve szaktanári dicséret után igazgatói dicséretben, három igazgatói dicséret 

után nevelőtestületi dicséretben részesül a tanuló. 

 

2. Jutalmazás formái 

2.1. Tanév közben elismerésként adható dicséretek: 

 szaktanári dicséret, 

 napközis nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

(melyek azonos értékű dicséretek, magasabb dicséret eléréséhez össze kell vonni őket) 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

 

2.2. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző 

tanulóknak a tanév végén adható elismerés: 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért. 

 

2.3. Tanévzáró ünnepélyen adható oklevél és könyvjutalom 

 Példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők a 

tanulók tanév végén. 

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

oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége 

előtt vehetnek át. 

 „Kitüntetett tanuló” címet kaphat az a tanuló, aki példamutató magatartású, kiemelkedő 

szorgalmú, tantárgyi átlageredménye legalább 4,5 kimagasló versenyeredményeket ért el 

a tanév során, van tantestületi dicséreté. 
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2.4. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet 

az iskola közössége előtt vehetnek át. 

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

eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. 

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

közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük. 

16.   A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK  

Azt a tanulót, aki 

 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,  

 a tanulói házirend előírásait megszegi,  

 igazolatlanul mulaszt,  

 bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. 

 

Az iskolai büntetések formái: 

 szaktanári figyelmeztetés, 

 napközis nevelői figyelmeztetés, 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, 

(melyek azonos súlyú figyelmeztetések, magasabb dicséret eléréséhez össze kell vonni 

őket) 

 osztályfőnöki intés, 

 osztályfőnöki megrovás, 

 igazgatói figyelmeztetés, 

 igazgatói intés, 

 igazgató megrovás, 

 nevelőtestületi figyelmeztetés, 

 nevelőtestületi intés, 

 nevelőtestületi megrovás. 

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül. Három azonos súlyú büntetés 

megszerzése után egy súlyosabb fokozat következik, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától 

függően el lehet térni. 

A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A 

büntetések adásáról az erre jogosult nevelő, illetve a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba 

kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, valamint az osztálynapló megjegyzés 

rovatába be kell jegyezni. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban 

előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület 

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

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét az iskola igazgatója határozza meg. 

17.  EGYÉB, A TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES TÁRGYAK BEHOZATALA 

AZ ISKOLÁBA  

Egészséget, közerkölcsöt-közérdeket sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas eszközöket, sajtóterméket tilos 

az iskolába hozni. 

Rendkívüli esetben, ha a tanulónál nagyobb értékű tárgy vagy nagyobb összeg van, azt az iskolába 

érkezéskor leadhatja a nevelői szobában. A leadott tárgyakat az iskola elhagyása előtt átveheti. Az 

iskola csak a leadott tárgyakért vállal anyagi felelősséget.  

A tanuló, ha saját felelősségére telefont, egyéb adathordozót hoz magával, azt az iskolába érkezés 

után köteles kikapcsolt állapotban tartani, leadni a nevelői irodába az iskolából való távozásig. Az 

iskolában csak tanári engedéllyel használható a készülék. Amennyiben a tanuló a telefonnal vagy 

más, a tanuláshoz nem szükséges eszközzel az órát megzavarja, azt az órát tartó pedagógus elveheti 

és csak a szülőnek adja át.  

 

Az iskolába kerékpárral járó tanulók a kerékpártárolóban lánccal kötelesek a kerékpárt biztosítani (az 

iskola felelősséget a kerékpárért nem tud vállalni). A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, 

szünetekben nem használhatók. 

18.  A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK  

Ingyenes étkezésre a család anyagi helyzetétől függően van lehetőség (normatív vagy szociális 

támogatás alapján 100%-os kedvezmény.) Az elbírálás a gyermekvédelmi törvény és a helyi 

önkormányzat rendelete alapján történik. A kedvezmény megállapításához szükséges iratok 

benyújtása, és az azok elbírálása a polgármesteri hivatal illetékes osztályán történik. A határozatokat 

a kedvezmények érvényesítése érdekében intézményünk igazgatójának adja le a szülő 

Kedvezmények igénybevételére jogosultak a három vagy annál több, ill.: a tartósan beteg gyermeket 

nevelő családok is. (Normatív 50%-os kedvezmény.) 

Telefonon vagy személyesen van lehetőség az étkezés lemondására. Reggel 9 óráig lehet lemondani 

az aznapi étkezést. Végleges lemondásra illetve igénylésre csak szülő által írásban leadott nyilatkozat 

alapján van lehetőségünk érvényesíteni. 
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19. A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK 

ELJÁRÁSRENDJE  

 

A házirend tervezetét megismerik, majd megvitatják a tantestület munkaközösségei, és 

véleményüket eljuttatják az iskola igazgatójához. 

A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok képviselői az iskolai 

diákönkormányzat ülésén. A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről 

tájékoztatja az iskola igazgatóját. 

A házirend tervezetéről az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet (közösség) véleményét.  

Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők véleményének figyelembevételével elkészíti a 

házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a 

diákönkormányzat, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban 

A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten. 

A házirendet az igazgató hagyja jóvá. 

Az érvényben levő házirend módosítására jogszabályi előírás esetén, vagy bármely aláíró fél 

kezdeményezésére kerülhet sor.  A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell 

végrehajtani. 

A házirend felülvizsgálatára 4 évente kerül sor, az igazgató kezdeményezésére és irányításával.  
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23. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

1. A Mindszentgodisai Általános Iskola házirendje 2023. augusztus 31-ig hatályos, ekkor felül kell 

vizsgálni, a szükséges egyeztetéseket el kell végezni. 

2. A házirendet az igazgató jóváhagyását követő 5 napon belül kihirdeti, ezzel egyidejűleg a korábbi 

házirend hatályát veszti. 

 

24. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

Melléklete: Covid Intézkedési Terv, Járványügyi protokoll 
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JÁRVÁNYÜGYI 

PROTOKOLL 
 

 

Készítette: Fuchs Károlyné 

 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

Mindszentgodisa, 2021. szeptember 1. 
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Népegészségügyi 

Központtal és az Operatív Törzzsel együttműködve, intézkedési 

tervben foglalta össze a szükséges intézkedéseket a 2021/2022-es 

tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét 

idején alkalmazandó eljárásrendről. 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a 

fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni. 

 

A Mindszentgodisai Általános Iskolában az alábbi eljárásrendet 

alkalmazzuk a 2021-2022-es tanévben a járványügyi készenlét 

idején 

 

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE,  TANÉVKEZDÉSRE  

 Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás 

történik.

 Az Oktatási Hivatal az intézmények számára továbbítja az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának Járványügyi intézkedéseit, mely alapján hozzuk a helyi 

rendelkezéseket. A járványügyi protokollról az iskola alkalmazottait az igazgató, a 

tanulókat és a szülőket az osztályfőnökök tájékoztatják az iskola kommunikációs 

csatornáin keresztül.

 

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,  
KIRÁNDULÁSOK  

 A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató 
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gyermek, tanuló látogathatja.

 A reggeli beléptetésnél biztosított a testhőmérsékletet mérése és a  

kézfertőtlenítés.

 Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK 

aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az 

iskolát értesíteni, ha a gyermeknél, vagy vele egy háztartásban élő családtagnál 

koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

 Az iskolába a szülők bejöhetnek, de arra kérjük Őket, hogy lehetőség szerint 

gyermeküket a bejárati ajtóig kísérjék és délután is csak idáig jöjjenek.  

 Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak 

egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

 A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése megengedett, de nem kötelező. 

 Szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén a folyosókon, 

aulában.

 A tornaterem, a fejlesztő termek, az informatika termek és könyvtár kivételével az 

osztályok ugyanazt a tantermet használják. Abban az esetben, ha csoportváltás van 

a termekben a felületfertőtlenítést elvégezzük, az osztálytermekben naponta 

történik a fertőtlenítés.

 Nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó (pl.: 

tanévnyitó ünnepség, kulturális program) rendezvény megszervezése során 

tekintettel kell lenni az alábbiakra: létszámkorlát, egészségvédelmi intézkedések, 

szabályok betartása.

 Az osztálykirándulások és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítását 
engedélyezzük.

 Személyes megjelenéssel járó szülői értekezleteket tarthatunk, a védekezés 

szabályainak betartásával.

 

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

 Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet a 
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belépő szabadon használhat. Az intézményben, étkezések előtt és után, továbbra is 

javasolt az  alapos kézmosás.

 Iskolánkban az első bejáraton alakítottunk ki mérési pontot, melyet a belépő 

személyek belátásuk szerint szabadon használhatnak.

 A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 

kiegészítünk az osztályfőnököknél elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséggel. Kéztörlésre papírtörlőt biztosítunk.

 A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulóknak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. Felhívjuk a tanulók figyelmét 

az úgynevezett köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, 

tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos 

kézmosás, kézfertőtlenítés.

 A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel 

gyakran érintett felületek (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, 

korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai- és sporteszközök, mosdók 

csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő 

hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet 

fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes 

szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 

helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva 

tartjuk.

 Az iskolában használt taneszközöket, sporteszközöket az előírásoknak megfelelően 
fertőtlenítjük.

 

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ  SZABÁLYOK  

 Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres 

fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor törekszünk a környezet 

vírusmentességének a megőrzésére.

 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos 

kézmosására és kézfertőtlenítésére. 
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 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák 

megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, 

tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése.

 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő 

szert biztosítunk, melyet szabadon  használhatnak. Fokozott figyelemmel kísérjük a 

dolgozók egészségi állapotát.

 

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS  SZABÁLYAI  

 Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az ide vonatkozó 

szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi 

ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb 

feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

 A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, 

tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a 

járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, 

szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történjen.

 Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei 

észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti 

intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok 

felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos 

szellőztetéssel.

 

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK  KEZELÉSE  

 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából 

veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége miatt, erről orvosi igazolással 

rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. 

Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére 

előírt karantén időszakára. A karantén időszakban a tanuló az otthona elhagyása 

nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési  forma  mellett, 
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részt vehet az oktatásban. Ilyen indoknak tekinthető a járványhelyzetből fakadó alapos 

ok is, ugyanakkor – ahogy az alapvető jogok biztosa is megállapította (AJB-2289/2021) 

– tanulói hiányzásnak a járványhelyzetre tekintettel, általánosan, előre meg nem 

határozott időtartamra történő szülői igazolása nem tekintendő automatikusan alapos 

indoknak, minden ilyen szülői/gondviselői kérelmet a döntésre jogosult 

intézményvezetőnek a kérelmező körülményei és a járvány alakulásának 

függvényében kell aktuálisan mérlegelnie és időszakonként felül kell vizsgálnia.

 A döntés során elsődlegesen azt kell mérlegelni, hogy 

- az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló 

megfertőződésének reális veszélye;

- a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és hazajutása során 

mennyire biztosított a fertőzés megelőzése;

- az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy 

háztartásban élő személyekre; 

- a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása vagy az 

iskolába járása nyújt-e nagyobb biztonságot a fertőzéssel szemben;

- a tanuló életkorára figyelemmel biztosítható-e felügyelete az iskolából való 

távolmaradás alatt.

 A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása 

szerint járunk el.

 

7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN  

 Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés 

tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük (erre kijelölt hely az orvosi szoba), 

értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a 

további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt/gondviselőt akinek a 

figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek 

háziorvosát/házi gyermekorvosát, és azt követően az orvos utasításainak alapján 
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járjanak el. 

 A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata 
kötelező.

 A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi 

igazolással térhet vissza, melyet az intézmény elfogad, azt saját hatáskörben nem 

bírálhatja felül.

 Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta 

járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a 

kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján tesszük meg a szükséges 

intézkedéseket.

 Igazoltan fertőzött tanuló, alkalmazott vagy karantén esetén azonnal értesítjük a 

fenntartót. 

 

8. INTÉZKEDÉS FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNY ESETÉN 

    Amennyiben az intézményben a Covid-19 fertőzés ténye igazolódik, akkor a területi 

népegészségügyi hatóságot, azaz a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Hivatalát, a fenntartót, a Szigetvári Tankerületi központot  haladéktalanul tájékoztatni 

kell. 

    A Baranya Megyei Népegészségügyi Hivatal, az elvégzett járványügyi vizsgálat és 

kontaktkutatás eredménye alapján tájékoztatja az azonnali intézkedésekről az EMMI 

Köznevelésért Felelős Államtitkárságát, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló 

tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív. 

    Koronavírus érintettség esetén az intézményben az Oktatási Hivatal rendelhet el 

rendkívüli szünetet.    Az EMMI  és az  NNK megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni 

az intézményben más munkarendet. Digitális munkarend határozott időre történő 

bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az átállást okozó állapot megszűnése után, az 

intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás 

folytatására. 

    A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás digitális eszközök 

alkalmazásával történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését 

követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. 
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    Digitális munkarend esetén a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben biztosítani 

kell a szülők támogatása érdekében. Amennyiben ez objektív okokból nem szervezhető 

meg, arról a fenntartó tankerületi központ gondoskodik. 

    A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul 

biztosítania kell a gyermekétkeztetést. 

9. KOMMUNIKÁCIÓ 

 Az iskolai közösséget (alkalmazottak, tanulók) az igazgató értesíti az aktuális 

betartandó járványügyi szabályokról és felel azok betartásáról.  

 A tanulókat és szüleiket az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják a 

megszokott módon.

 Az intézmény minden dolgozója köteles a szabályok betartását megkövetelni.

 Az intézmény megfelelő pontjain (osztályokban, bejárati ajtón, mosdók mellett) 

figyelemfelhívó plakátok segítik a tanulókat és látogatókat a szabályok 

betartásában.

 Felhívjuk az iskola közösségéhez tartozók – szülők, pedagógusok, tanulóink – 

figyelmét, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak. Az oktatással kapcsolatos 

híreket a www.kormany.hu vagy a www.oktatas.hu és www.nnk.gov.hu felületein 

lehet/kell követni.

 Járványügyi helyzet romlása

Abban az esetben, ha a járványügyi helyzet romlik és szigorúbb szabályokat kell 

betartani és betartatni, visszatérünk az előzőekben  elfogadott protokollra, mely az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott: 

„INTÉZKEDÉSI TERV  

A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN 

ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL  

4. verzió (változásokkal egységes szerkezetben)  

2021. május 24.” 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/

