
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN MAGYAR 
TANÍTÁSI NYELVŰ ALAPISKOLA 

ÉS ÓVODA FELSŐSZELI  
 

 

Iskolai rendtartás 
 

 

__________________________________



  

A Felsőszeli Széchenyi István MTNY Alapiskola 

rendtartása 

(kivonat) 

 

Az iskola belső rendtartása jogok, kötelességek és szabályok 

összessége, melyek biztosítják az iskola oktatói-nevelői munkájának 

folyamatos és zökkenőmentes működését. 

A rendtartás célja a feladatok ésszerű elosztása, a tanítási idő helyes 

kihasználása, az iskolai balesetek megelőzése. A belső rendtartás betartása 

feltétele az iskola megfelelő működésének és a biztonságnak. Ezért az iskola 

tanulói és alkalmazottai kötelesek a rendtartásban foglaltakat betartani. 

A belső rendtartást az iskola igazgatója 2012. 8. 31-én adta ki a 

245/208-as iskolai törvény, az Iskolaügyi Minisztérium 320/2008-as rendelete 

és későbbi előírásai, irányelvei alapján valamint a Pedagógiai Tanáccsal való 

egyeztetés alapján. 

A rendtartás VII. fejezetét, valamint a X. fejezet 13. bekezdését a PT 

2015. augusztus 24-én módosította. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A TANULÓK JOGAI 

 

1. Minden tanulónak joga van a művelődéshez, amelyet sem a szülő sem a 

pedagógus nem korlátozhat (az iskolába járás korlátozásával, a tanítási 

óráról való kiküldéssel vagy bizonyos iskolai tevékenységekről való 

kizárással). Lehetősége van használni az iskola berendezését, a 

tantermeket, a könyvtárat, a számítástechnikai eszközöket. 

2. A szabad megnyilvánulás joga. Minden tanulónak joga van írásban és 

szóban kifejezni véleményét, kérdést feltenni a tananyaggal kapcsolatban 

és arra választ kapni. Joga van szabadon dönteni arról, milyen külsővel és 

öltözékben jelenik meg. Ám a tanuló külsejének összhangban kell lennie az 

alapvető higiéniai követelményekkel, nem tolerálható a kirívó megjelenés 

illetve a faji vagy nemzetiségi ellentéteket szító külső. 

3. A tanulónak joga van véleményt nyilvánítani. A pedagógus teret kell, 

hogy biztosítson a tanulónak véleménye, álláspontja kifejtésére, nem csak 

az elsajátított tananyag reprodukálására. Joga van minden őt érintő 

dologról véleményt mondania. A véleménynyilvánításra a tanítási órákon 

kívül lehetőséget kaphat az osztályfőnöki órákon, az iskolai újságban, 

faliújságok segítségével. A tanulónak joga van tévedni, a nézetét 

megváltoztatni, fejlődni.  

4. Az egyenlő bánásmódhoz való jog. A tanulókkal az egyenlőség elve 

szerint kell bánni, ugyanazon jogok érvényesek minden tanulóra, fajra, 

nemre, etnikai, szociális, vagyoni helyzetére, vallási hovatartozására való 

tekintet nélkül. 

5. A gondolkodás, lelkiismeret, vallás szabadsága. Minden tanulónak joga 

van vallást választania, vagy felekezet nélkülinek lennie, senkinek nincs 

joga őt vagy szüleit e téren befolyásolni, korlátozni őt vagy nevetségessé 

tenni vallási vagy filozófiai meggyőződése miatt. Joga van szabadon 

választani az iskolai etikai nevelés vagy vallási nevelés között. 

6. Az információkhoz való jog. Joga van a tanulónak megtudni a személyét 

érintő információkat, ismerni az iskola oktatói- nevelői programját és a 

lehetőségeket, melyeket az iskola a tanulók számára kínál. Minden 

tanulónak joga van ismernie az iskola rendtartását, mely a jogait és 

kötelességeit taglalja. 

7. A tanulónak joga van az objektív (pártatlan) értékelésre. A tanulónak 

joga van megtudni minden osztályzás, értékelés eredményét, a szóbeli 

felelés eredményét rögtön a felelés után. Az írásbeli munkák eredményét 

10 napon belül köteles a pedagógus a tanulókkal ismertetni. Nem szabad a 

tanulókat túlterhelni és ezzel veszélyeztetni testi és lelki fejlődésüket. Be 

kell biztosítani az ellenőrző tevékenység (felelések, írásbelik stb.) 

megfelelő folyamatosságát. A 25 percnél hosszabb ideig tartó írásbeli 

munkák és ellenőrző felmérések időpontját a pedagógus az osztályfőnökkel 

egyezteti. Egy nap csak egy ilyen jellegű munkát írhatnak a tanulók. 



  

8. A tanulónak joga van egészsége védelmére. Betegsége esetén joga van az 

orvosi ellátásra. A tanítók feladata, hogy az iskolában, az osztályban 

egészséges környezetet alakítsanak ki, s a nevelésben oda kell hatni, hogy 

a tanulók fokozatosan maguk is védeni tudják az egészséghez és az 

egészséges életmódhoz való jogukat. Az iskolának be kell biztosítania a 

tanulók számára a megfelelő ivóvízellátást és az iskolai étkezdében való 

egészséges étkezést. 

9. A tanulónak joga van a testi és lelki erőszak, az elhanyagoltság, a 

személyével való visszaélés elleni védelemre. A tanuló ellen nem lehet 

olyan fegyelmező eljárást érvényesíteni, mely során emberi méltósága 

csorbulhatna. (verés, sértegetés, terrorizálás, akarata ellenére az iskolában 

tartani a tanítás után). 

10. Joga van magánéletének, becsületének és jó hírének védelmére. Ha a 

pedagógus értékeli a tanuló tudását, készségeit, képességeit, hozzáállását, 

ezzel nem szabad a tanulót megsértenie, megaláznia, negatívan 

befolyásolnia önértékelését vagy osztálytársai véleményét. 

11. A védelemhez és segítséghez való jog. A gyermeknek joga van minden 

körülmények között elsőként segítséget kapnia. Az iskolában a tanulónak 

joga van a megfelelő tanítói felügyeletre, s a terrorizálás elleni védelemre. 

12. Joga van a pihenésre, szabadidőre, a játékban, a kulturális, művészeti 

tevékenységben való részvételre. Az órarend elkészítésénél figyelembe 

kell venni a pszichohigiéniai alapelveket, nem lehet a tanítási órákat 

önkényesen meghosszabbítani, a szüneteket megrövidíteni. 

13. Az igazságos eljáráshoz való jog biztosítja a tanulónak, hogy 

meghallgassák, ha az iskolai rendtartás miatt intézkedés készül ellene, 

hogy joga legyen véleményét elmondania, védekeznie. 

14. A tanulónak joga van 2 nem kötelező tantárgyat vagy érdekkört 

látogatnia, ha az iskolán ilyen működik. 

15. Az alsó tagozat tanulóinak joguk van az iskolai klubot látogatniuk. 

16. A tanuló társadalmi szervezetnek is tagja lehet, ha a tagságot a szervezet 

lehetővé teszi. A tanuló látogathatja a szabadidőközpontokat, 

nyelviskolákat, művelődési központokat, sportegyesületekben is 

dolgozhat. 

17. A tanulónak joga van tankönyveket kölcsönöznie, melyeket az év végén 

nem megrongált állapotban visszaad. (Az 1. osztályosok tankönyvei saját 

tulajdonukba kerülnek.) 

18. A tanulónak joga van az iskolai étkezdében étkezni. 

19. A tanulónak joga van a szünethez, ahogy azt a rendtartás megszabja. 

20. A tanulónak joga van a szünet tartalmát megválasztania az iskolai 

rendtartással összhangban, betartva a biztonságos viselkedés szabályait, 

nem veszélyeztetve mások egészségét. 

 

 

II. A TANÍTÁS SZERVEZÉSE 

 

1. A tanítás szervezése az órarend szerint történik, melyet az igazgató hagy 

jóvá. Az igazgató és osztályfőnök által aláírt órarendet minden osztályban 

kifüggesztik. 

2. Az iskola órarendje, az ügyeletek rendje megtalálható a tantestületi 

irodában és az igazgatói irodában. A pedagógusok kötelesek azt betartani. 

3. A tanítás kezdete 7.40. A tanítási óra 45 percig tart, csöngetéssel kezdődik 

és végződik. A szünetek 10 percesek, a nagyszünet, a 2. óra után 1 perces. 

A hatodik óra után az ebédszünet 30 perces. Az ötödik és a hetedik óra 

utáni szünet 5 perces. 

 

                                           A tanítási nap beosztása: 

 

                               Órák                        Szünetek 

 

07,00 – 07,30         érkezés                   

07,40 – 08,25         1.óra       után          10 perc 

08,35 – 09,20         2.óra       után          15 perc 

09,35 – 10,20         3.óra       után          10 perc 

10,30 – 11,15         4. óra      után          10 perc 

11,25 – 12,10         5. óra      után           5  perc 

12,15 – 13,00         6. óra      után          25 perc 

13,30 – 14,15         7. óra      után           5 perc 

14,20 – 15,00         8.óra  

 

 

4. Szervezési és egyéb előre nem látható okokból a fenntartó beleegyezésével 

és a szülők értesítése után az iskolaév néhány napján rövidített tanítás lehet. 

5. Az iskola jóváhagyja a pedagógiai értekezletek tervét, amely az iskola 

dokumentációjának része. 

6. Az ember és természet védelmében az iskola külön tervet dolgoz ki, 

melynek keretén belül megszervezi az élet és az egészség védelme kurzust, 

úszótanfolyamot, sítanfolyamot stb. 

7. Az iskolai év szervezése az Iskolaügyi Minisztérium szervezési útmutatásai 

szerint történik. 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI  

 

A.   A tanulók iskolába járása 

 

1. A tanuló köteles a tanításra és minden iskola által szervezett rendezvényre 

időben érkezni. 

2. A tanításról a tanuló betegség, családi okok, kedvezőtlen időjárási vagy 

közlekedési viszonyok miatt hiányozhat. 

3. Ha a tanuló előre ismert okból hiányzik, köteles azt a szülő az 

osztályfőnökkel időben tudatni. 

4. Különböző okoknál fogva a szülő írásban kérheti a tanuló tanítás alóli 

felmentését. 1 óráról az illetékes tanítótól, 1 napról az osztályfőnöktől, 2 

vagy több napról az iskola igazgatójától kérvény alapján. 

5. Ha a tanuló előre nem látható oknál fogva otthon marad, a szülő köteles azt 

24 órán belül jelenteni az osztályfőnöknek. 

6. A tanításról való hiányzást minden esetben írásban kell igazolni (orvosi 

igazolás, szülői igazolás a tanulókönyvben, egyéb hivatalos igazolás). 

7. Ha a tanuló betegség miatt több mint három egymást követő tanítási napról 

hiányzik, a tanuló vagy annak törvényes képviselője orvosi igazolással 

támassza alá a hiányzást. A tanuló több mint három egymást követő tanítási 

napról való hiányzását a szülő csak indokolt esetben veheti igénybe. 

8. A részvétel a körökön, nem kötelező tantárgyakon az oda bejelentkezett 

tanulóknak kötelező. 

 

B.   A tanulók érkezése az iskolába 

 

1. A tanuló a tanításra 7,00-tól 7,30-ig érkezik, hogy 10 perccel a tanítás 

kezdete előtt elfoglalja helyét, előkészítse tanszereit. A tanulókat az 

öltözőből az osztályokba az ügyeletes pedagógus kíséri. 

2. Ha a tanuló 7,40 után érkezik, késését az órát tartó pedagógus bejegyzi az 

osztálykönyvbe.   

3. Ha tanulók belépnek az iskola épületébe, azt nem hagyhatják el felügyelet 

nélkül egészen a tanítás végéig (órarendjük szerint). A tanítás végén a 

pedagógus lekíséri a tanulókat az öltözőbe, ahol cipőt váltanak, majd 

kikíséri őket az iskolából. 

4. Az 5-9. évf. tanulói az iskolába a főbejáraton, az 1-4. évf. tanulói az oldalsó 

bejáraton járnak. 

5. Ha a tanulók a megállapított érkezési idő előtt érkeznek az iskolába, nem 

tartózkodhatnak az iskola területén, csak előzetes szülői kérvény alapján. 

6. A tanulók az iskola épületébe lépés előtt megtisztítják lábbelijüket, az 

öltözőbe mennek, ahol az egészségügyi szempontból megfelelő lábbelit 

váltanak. 

7. Biztonsági okokból nem engedélyezett a tanulóknak az egész iskola 

területén tanítói felügyelet nélkül tartózkodniuk, az iskola területén 

gördeszkát, görkorcsolyát használni, biciklin közlekedni. 

 

C.   A tanulók viselkedése a tanítási órákon 

 

1. A tanuló a tanításra időben érkezik, felkészülve, minden tanszerével együtt, 

melyekre az adott napon szüksége lesz. Az órára szükséges tanszereket a 

tanuló a szünetben készíti elő, a többi taneszköze a táskában marad. 

2. Minden tanuló az ülésrend szerinti helyén ül, amelyet a nap folyamán nem 

változtat. A szaktantermekben az ülésrendet az adott tantárgyat tanító 

pedagógus határozza meg. 

3. A csengetés után minden tanuló a helyén ül, és csendben várja a tanító 

érkezését. 

4. A tanuló az órán fegyelmezetten ül, figyeli a tanító magyarázatát, társai 

feleletét, aktívan dolgozik, nem súg, nem másol, nem zavarja az órát. 

5. Ha a tanuló felelni szeretne vagy valamit kérdezni, jelentkezik. 

6. Ha tanuló a tanítási órára nem készült, vagy nem kész a házi feladata, az 

óra elején jelenti megindokolva azt. A házi feladatokat a tanulók otthon 

készítik, nem az iskolában másolják. 

7. Ha tanuló otthon felejti tanulókönyvét, az első tanítási órán köteles 

jelenteni, amit a pedagógus az osztályzóívbe bejegyez, az osztályfőnök 

pedig másnap a tanulókönyvbe is. 

8. A tanuló az osztálytermét, szaktantermet csak a pedagógus engedélyével 

hagyhatja el. 

9. Az ablakokkal, redőnyökkel, villanykapcsolókkal, didaktikai eszközökkel a 

tanulók a tanító beleegyezése nélkül nem manipulálhatnak. 

10. A tanuló padját és környékét tisztán tartja. 

11. Nem engedélyezett a tanulóknak az ablakon kihajolni, az ablakból szemetet 

vagy egyéb tárgyakat kidobálni. 

12. A tanuló az iskolába a tanító engedélye nélkül nem hord olyan tárgyakat, 

melyek a tanításhoz nem szükségesek. Nem engedélyezett olyan tárgyak 

iskolába hordása, amelyek a tanuló vagy környezete egészségére 

veszélyesek vagy ártalmasak lehetnek. Ha a tanító a tanulónál ilyen tárgyat 

talál vagy a tanuló ezzel az órát megzavarja, az a rendtartás megsértésének 

minősül, amelyről bejegyzés kerül a tanulókönyvbe illetve az 

osztályzóívbe. Ékszert, nagyobb pénzösszeget, mobiltelefont a tanuló csak 

a saját felelősségére hozhat az iskolába. A tanítási idő alatt a mobiltelefon 

használata nem engedélyezett. A tanuló az iskolába érkezéskor kikapcsolja 

mobiltelefonját. A mobiltelefont csak kivételes esetekben a pedagógus, az 

osztályfőnök vagy az igazgató engedélyével használhatja. 

13. Ha a tanuló valamely bebiztosított tárgyának eltűnését regisztrálja, jelenti 

azt az órát tartó pedagógusnak, vagy az osztályfőnöknek. az osztályfőnök 



  

továbbítja az információt az iskola gazdasági felelősének, aki megteszi a 

további lépéseket. 

14. A tanulóknak tilos az ablakpárkányon ülni, elhagyni az iskola épületét 

tanítás alatt, futkározni az osztályban és a folyosón, veszélyeztetni társai 

épségét, dohányozni, alkoholt és egyéb káros szereket fogyasztani, 

pénzben játszani, csúszkálni a folyosón, a korláton illetve áthajolni azon. 

15. Ha az osztályba felnőtt lép, a tanulók felállással köszöntik, majd a tanító 

utasítására leülnek. Eltávozásakor ugyanígy járnak el. Testnevelésen, 

képzőművészeten, munkára nevelésen, felmérő írása közben a tanulóknak 

nem kell felállniuk. 

16. A tanulók minden igazolást és egyéb elintézendő ügyüket az osztályfőnök 

segítségével intéznek. 

17. Az iskolai kirándulásokon, tanulmányi kirándulásokon, tanfolyamokon a 

tanulók betartják a vezetők utasításait. A gyülekezők idejét és helyét is 

betartják. 

18. Az iskola a legális és nem legális káros szerek, drogok terjesztése ellen a 

következő határozatokat hozza: 

- idegeneknek az iskolába való belépés csak a portán való 

bejelentkezés, az iskola vezetésének beleegyezésével lehetséges, 

- a tanítók és alkalmazottak figyelemmel kísérik a tanulók gyanús 

viselkedését, hogy nem terjesztenek-e, használnak-e káros szereket, 

- ha a terjesztés, használat gyanúja fennáll, az iskola vezetésével 

együttműködve járnak el, 

- ha tanuló káros szer (drog, alkohol) hatása alatt tartózkodik az 

iskolában vagy az iskolai rendezvényen, az iskola vezetésével 

együttműködve értesítik a törvényes képviselőt, vagy az illetékes 

szervet, 

- a tanulóknak nem engedélyezett olyan tárgyak, öltözék használata, 

amelyeken drogokat jelképező szimbólumok vagy feliratok vannak. 

19. A tanulók kötelesek: 

- részt venni az iskola által szervezett előadásokon a biztonsági 

elírásokról, 

- betartani az egészség védelmének szabályait és a biztonsági 

előírásokat, amelyekkel megismertették őket, 

- jelenteni az osztályfőnöknek minden olyan hiányosságot, mely 

biztonságukat veszélyezteti, 

- használni az előírt védőeszközöket. 

20. Az iskolában nem engedélyezett a diszkrimináció és szegregáció 

semmilyen formája. Tilos a rasszizmust és egyéb extremitásokat 

jelképező tárgyak, öltözékek használata. 

      

 

 

D.   A tanulók viselkedése a szünetekben 

 

1. A tanulók a szünetekben tartózkodhatnak a folyosón, az osztályban (az új 

épületszárny földszintjén levő osztályok tanulói az udvaron is), intézhetik 

személyi higiéniájukat, készülhetnek az órára, de mindemellett betartják az 

ügyeletes utasításait.  

2. Azok a tanulók, akik nem járnak ebédre, ebédszünetben az öltözőben 

tartózkodnak tanítói felügyelettel. 

3. A szemetet a tanulók a szemétkosárba dobják, tilos a szemetet a folyosón, 

az illemhelyen eldobni. 

4. A tanulók szaktantermekbe, tornaterembe járását a tanítók felügyelik. 

5. A tanulók a körökre, nem kötelező tantárgyakra önállóan mennek, a 

tanítóra a megbeszélt helyen várnak. 

6. A tanulók a szünetekben felkereshetik a tanítókat, ha fontos 

megbeszélnivalójuk van velük. 

7. A tantestületi szobába, szaktantermekbe csak tanári felügyelettel léphetnek 

a tanulók. 

 

E.   A tanulók távozása az iskolából 

 

1. Az utolsó tanítási óra után a tanuló elrakja tanszereit a táskájába, rendet 

tesz maga körül, felteszi székét a padra. 

2. A tanító utasítására a tanulók elhagyják az osztályt. A folyosón 

felsorakoznak, a tanító vezetésével az öltözőbe mennek. Ott cipőt váltanak, 

majd a tanító felügyeletével elhagyják az iskolát. 

3. A tanuló köteles a tanítás után elhagyni az iskola területét. Az iskola nem 

vállal felelősséget azért a tanulóért, aki ezt nem tartja be. 

4. Az iskolai klubba járó tanulókat a nevelőnő az utolsó óra után átveszi, ezzel 

a tanulóért való felelősséget is átvállalja. 

 

F.   A tanulók viselkedése az iskolán kívül 

 

1. A tanuló köteles illedelmesen viselkedni a tanításon kívüli időben, a 

szabadnapokon és az iskolai szünetekben is. Minden tanuló illedelmesen, 

tisztelettudóan, udvariasan viselkedik szüleivel, barátaival, társaival 

szemben. Kiváltképpen tisztelettudó a felnőttekkel, betegekkel, nőkkel 

szemben. Ha szükséges, segít nekik. Védelmezi a fiatalabb gyerekeket, 

tanulókat. Az idősebbeknek átadja helyét a közlekedési eszközökön. 

Tisztelettel köszön az idősebbeknek és feletteseinek. 

2. Az utakon betartja a közlekedési szabályokat. 

3. Ha a tanuló a művészeti alapiskolát vagy egyéb tanfolyamot, kört látogat, 

tudatja az osztályfőnökkel. 

4. Minden nyilvános szerepléséről értesíti az osztályfőnököt. 



  

5. A tanuló köteles saját maga és társai egészségét védeni. Nem folytat olyan 

tevékenységet, ami az egészségre ártalmas. Tilos a tanulónak drogot 

(cigaretta, alkohol, mindenfajta drog) magánál tartania, használnia. Ennek 

megszegése a rendtartás súlyos megsértésének minősül. 

 

G.  Gondoskodás a tanszerekről, az iskola berendezéséről, a környezetről 

 

1. A tanuló köteles óvni az iskola épületét, minden külső és belső 

berendezését. Mindenfajta rongálást köteles a tanuló törvényes képviselője 

megtéríteni. Ha a rongáló kilétét nem sikerül megállapítani, az osztály téríti 

meg a kárt. 

2. Minden tanuló köteles a tankönyveit és füzeteit becsomagolni és törődni 

velük. 

3. Ha a tanuló másik iskolába lép át, tankönyveit ott hagyja, ahol előtte járt. 

4. Az osztályok gondoskodnak a tantermek esztétikus kinézetéről, a 

berendezés épségéről, a tanterem egyéb tartozékairól. 

5. Az iskola vagyonának rongálása ügyében az osztályfőnök jár el, értesítve a 

szülőt, aki megtéríti a kárt, vagy bebiztosítja a javítást. 

 

H.  A tanulók külső megjelenése 

 

1. A tanuló az iskolában tisztán, nem kirívó, korának megfelelő öltözékben, 

külsővel jelenik meg. Egészségügyi szempontból megfelelő váltócipőt, 

papucsot visel. 

2. A képzőművészet-, munkára nevelés és testnevelésórára megfelelő 

öltözéket hord (a pedagógus utasítása szerint). 

 

I. Az osztály önkormányzata 

 

1. Az osztálykollektíva az osztályfőnök beleegyezésével önkormányzatot 

választ, melyet az elnök, alelnök és más tagok alkotják, az osztályfőnök 

ajánlása alapján. Az elnök képviseli az osztályt, ügyel a rendre, a tanulók 

viselkedésére, az osztály leltárára, tolmácsolja az osztály véleményét, 

kérését a tanítók felé. A többi tag feladatát az osztályfőnök határozza meg. 

Az önkormányzat az osztályfőnök segítő szerve. 

2. A heteseket az osztályfőnök határozza meg és beírja az osztálykönyvbe.  

Kötelességeik: 

- tanítás előtt letörlik a táblát, kikészítik a krétát és egyéb eszközöket, 

- az óra elején jelentik a hiányzást, 

- 5 perc elteltével az igazgatónak, vagy helyettesnek jelentik, ha a tanító 

nem jelenik meg az órán, 

- a szünetben szellőztetnek, 

- tanítás után letörlik a táblát, elrakják a taneszközöket, becsukják az 

ablakot, ellenőrzik a csap elzárását, 

- gondoskodnak az esztétikus környezetről, a virágokról. 

 

IV.  A SZAKTANTEREM BELSŐ RENDTARTÁSA 

 

1. A tanulók a szaktanterembe tanítói felügyelettel mehetnek be. 

2. Elfoglalják helyüket, melyet a tanító engedélye nélkül nem 

változtathatnak. 

3. Minden tanuló ügyel a szaktanterem berendezésére. 

4. A tanulóknak tilos: 

- a tanító engedélye nélkül a didaktikai technikával manipulálni, 

- a kiállított tárgyakat, könyveket, faliújságokat stb. megérinteni, 

- a tanuló köteles magával vinni a szükséges tanszereket és a 

tanulókönyvet. 

5. A tanterem elhagyása előtt rendet rak. 

6. A hetes letörli a táblát, segít a tanítónak a segédeszközök szállításában. 

7. A szaktantermet szintén tanítói felügyelettel hagyják el a tanulók. 

8. A tanító köteles a szaktantermet az óra után bezárni. 

9. A rendért a szaktanteremben az ott órát tartó pedagógus felel. 

 

 

V. A KÉMIAI SZAKTANTEREM BELSŐ RENDTARTÁSA 

 

1. A tanulók a kémiai szaktanteremben csak a tanító felügyeletével 

tartózkodhatnak. A kémiai eszközöket, üvegeket, kémcsöveket, 

edényeket, vegyszereket a tanulók a szertárból csak a tanító felügyelete 

mellett hozhatják ki, aki ügyel a biztonsági előírásokra (az edények, 

eszközök elmosása is tanári felügyelettel történik). 

2. A kísérlethez szükséges vegyszereket csak a tanító készítheti elő. A 

laboratóriumba a tanulók behozhatják őket, de csak tanári felügyelettel. A 

mérgeket és egyéb veszélyes anyagokat a tanító hordja. 

3. A tanulók a laboratóriumban csak olyan műveleteket végezhetnek, 

amelyek biztonsági szempontból megengedettek. 

4. A tanulókat meg kell ismertetni a biztonsági előírásokkal. 

5. A laboratóriumi munkákra előkészített termet mindig be kell zárni. 

Minden vegyszert elzárva kell tartani a kémiai szertárban. 

6. A kémia szakos tanár hiányzása esetén a laborban nem szabad kémiai 

kísérleteket végezni (helyettesítés esetén sem).   

 

 

 

 



  

VI. A TORNATEREM BELSŐ RENDTARTÁSA 

 

1. A testnevelés előtt a tanulók az előre megbeszélt helyen várnak a tanítóra 

(folyosó, osztály). 

2. A tornaterembe a tanulók fegyelmezetten vonulnak a tanító 

felügyeletével. 

3. A tornaterem nyitását, zárását a tornatanár végzi. Testnevelés óra alatt a 

tanár nem hagyhatja a tanulókat felügyelet nélkül. 

4. A testnevelésórán a tanulók az órát oktató pedagógus vezetésével 

tornaruhában jelennek meg. Ha a tanuló nem hordja a tornaruhát, az 

iskolai rendtartás megsértésének minősül, amiért nevelési intézkedésre 

kerülhet sor (figyelmeztetés, beírás a tanulókönyvbe, osztályzóívbe, 

osztályfőnöki, igazgatói megrovó). 

5. A szükséges tornaszereket a tornatanár adja ki. Az ő beleegyezése nélkül 

a tanulók nem léphetnek a testnevelési szertárba. 

6. Tornaóra alatt a tanulók csak azokat az eszközöket használhatják, 

amelyek szükségesek az adott gyakorlatokhoz, óvatosan, megfontoltan 

bánnak velük, megrongálásuk esetén azt rögtön jelentik a tanárnak. 

7. A tanulók a tornaóra idején önkényesen nem változtathatják a tanár által 

meghatározott helyüket, nem használhatnak olyan eszközt, mely nem 

szükséges az adott tevékenységhez, nehogy ez által is veszélybe 

kerüljenek. 

8. A tanulók ismertetve vannak az egyes gyakorlatoknál alkalmazandó 

segítségnyújtással és azt kötelesek alkalmazni.  

9. A tornaszerek megrongálását a tanulóknak illetve szüleiknek téríteniük 

kell vagy pedig meg kell azokat javíttatni. 

10. A tanulók minden egyes gyakorlatot tanári felügyelettel végeznek, 

betartva a biztonsági előírásokat. 

11. A tornaszereket a megbízott tanulók adják le a tanárnak. 

12. A személyi higiéniához a tanulók saját törülközőt, szappant használnak, a 

mosdóban ügyelnek a biztonságra. 

13. A tornatermet a tanító annak elhagyása után bezárja. 

14. A tanulók a tornateremből a tanár felügyelete mellett távoznak. 

15. Ha a tanuló sporteszközt kölcsönöz, a pedagógus azt köteles bejegyezni a 

kikölcsönzött tárgyak jegyzékébe. 

16. A testnevelés alól felmentett tanulók erről orvosi igazolást hoznak, ám az 

órán ők is részt vesznek. 

17. Ha a tanuló különböző okoknál fogva az adott órán nem tornázhat, erről 

írásbeli igazolást hoz a tanárnak a szülőtől ( a tanulókönyvben) vagy az 

orvostól. 

 

 

 

VII. AZ INFORMATIKAI SZAKTANTEREM RENDTARTÁSA 

 

        Az informatikai szaktanterem az INFOVEK program keretén belül lett 

kialakítva. A tanulóknak a szaktanteremben a következő utasításokat kell 

betartaniuk: 

1. A terembe csak váltócipőben léphetnek be, szünetben pedig nem 

tartózkodhatnak a teremben. 

2. A tanuló a tanár felügyelete mellett használhatja a számítógépbe installált 

programokat. 

3. A szaktanteremben a tanulók nem használhatnak semmilyen adattárolót 

(CD-ROM, USB kulcs) a tanár beleegyezése nélkül. 

4. A számítógépes tanterem használata engedélyezett a tanítás után is, ha a 

tanulók tanári felügyelettel dolgoznak (beszámolók készítése, 

versenyekre készülés stb.). 

5. A tanuló kíméli a számítógépes terem berendezését. 

6. Minden hibát jelenteni kell a tanárnak, nem engedélyezett a sajátkezű 

javítás. 

 

A tanteremben tilos: 

- ételt és italt fogyasztani, 

- a számítógépen USB kulcsról, CD-ROM-ról programot indítani a 

tanár beleegyezése nélkül, 

- próbálkozni más felhasználók jelszavának megállapításával, 

- az antivírus-programot kikapcsolni, 

- bármilyen szoftvert telepíteni (az interneten keresztül sem), 

- megváltoztatni a programokat vagy az operációs rendszer beállításait, 

- számítógépes játékokat játszani, 

- az internetről olyan fájlokat letölteni, melyek ellentétben állnak az 

erkölccsel és a törvénnyel, 

- a számítógépet vagy annak részeit mozgatni, hangosan beszélni, 

vezetékekkel manipulálni, 

- kézzel érinteni a monitort, törülgetni azt, 

- a számítógépes teremben bármit be- vagy kikapcsolni a tanár 

engedélye nélkül, 

- más felhasználó munkáit, képeit, mappáját kitörölni, módosítani. 

 

 

Ezeknek a szabályoknak a megszegése az iskolai rendtartás megsértésének 

minősül. 

 

 

 

 



  

VIII. AZ  ISKOLAI  ÉTKEZDE  RENDTARTÁSA 

 

1. A tanulók az iskolai étkezdébe a tanítás után tanári felügyelettel érkeznek, 

fegyelmezetten, rendezetten. 

2. Étkezés előtt kezet mosnak. Beállnak a sorba, nem előzködnek, csendben 

vannak. Betartják az ügyeletes utasításait. 

3. A tanulók ebéd közben nem beszélgetnek, nem hintáznak a széken, 

megeszik az egész ebédet. 

4. Az ebéd elfogyasztása után a tanuló visszaviszi tányérját és evőeszközét a 

meghatározott helyre. 

5. Az étkezdét a tanuló tanári felügyelettel hagyja el vagy a tanár 

beleegyezésével hazamehet, ha már nincs több órája. 

6. Azokat a tanulókat, akik nem tartják be ezeket az utasításokat, az 

ügyeletes kiküldheti és utolsóként fognak étkezni. 

7. A felügyeletet az étkezdében a tanítók végzik. Ügyelnek, hogy minden 

tanuló tartsa be az étkezdében a rendet. 

8. A tanulók ill. a szülők kötelesek az ebédjegyeket az előző hónap végéig 

megfizetni. Ha az adott időpontig nem fizetik meg, a tanuló azzal a 

feltétellel étkezhet, hogy a következő munkanapon megtérítik (illetve a 

szülő és az étkezde vezetője megegyezése alapján). 

 

IX. AZ ISKOLAI  KLUB 

 

1. A tanuló az iskolai klubba a szülő által kitöltött beíratási szelvény alapján 

és a megállapított díj megfizetése után járhat. Az iskolai klub díját mindig 

előre, a köv. hónap 10-ig kell megtéríteni. 

2. Az iskolai klub tevékenysége:   

11,15 -  13,30 -  érdekköri tevékenység és ebéd (a tanulók órarendje 

szerint), pihentető tevékenység 

       13,30 – 14,00 -  tevékenységek a szabadban  

       14,00 – 15,00 -  tanulás, a tananyag gyakorlása 

       15,00 – 15,30 – érdekköri tevékenység 

       15,30 – 16,30 – játékok, a tanulók távozása. 

3. Ha a tanuló nem az előre bejegyzett időpontban szeretne távozni az 

iskolai klubból, a szülőnek ezt írásban kell kérnie a tanuló napközis 

naplójában, vagy személyesen érte mennie. 

4. Az iskolai klub a szünidő alatt akkor működik, ha legalább 12 tanuló ezt 

igényli. 

 

 

 

 

 

X. NEVELÉSI  INTÉZKEDÉSEK 

 

1. Nevelési eljárásokat, dicséreteket, díjakat és egyéb intézkedéseket a 

fegyelem javítása érdekében a 245/2008-as törvény nevelésről szóló 58§, 

valamint a 320/2008 alapiskolákról szóló minisztériumi rendelet alapján 

lehet érvényesíteni. 

2. A tanulók dicséretben, jutalomban, díjban részesítését a Pedagógiai 

Tanácsban is meg kell tárgyalni. 

3. Szóbeli, írásbeli dicséretben részesülhet a tanuló az osztálykollektíva vagy 

az iskola tanulói előtt, melyet az osztályfőnök, igazgató esetleg valamely 

szervezet képviselője adhat. Ezeket dokumentálni kell az osztálynaplóban. 

      Jutalmak: Szóbeli dicséret a tanítótól - Osztályfőnöki dicséret - Igazgatói 

dicséret - Oklevél, tárgyi jutalom (az iskola képviseletéért, a versenyeken 

való szereplésért, a jó tanulmányi előmenetelért) - Vaskó Lenke-díj - 

Széchenyi-díj. 

4. A fegyelem javítása érdekében az iskolai rendtartás súlyos vagy többszöri 

kevésbé súlyos megsértéséért nevelési intézkedésekre kerül sor. Ez 

többnyire megelőzi a tanulók magaviseleti jegyének lerontását. Egy 

bizonyos vétségért a tanulóval szemben sor kerülhet nevelési intézkedésre 

és a magaviseleti jegyének lerontására is. Egy vétségért a tanulót csak egy 

nevelési intézkedésben lehet részesíteni (A magaviselet osztályzása nem 

nevelési intézkedés, hanem a magatartás összefoglaló értékelése.). 

5. Az elkövetett vétségtől függően a következő nevelési intézkedések 

foganatosíthatóak: 

a) osztályfőnöki figyelmeztetés, 

b) osztályfőnöki megrovó, 

c) igazgatói megrovó, 

d) az igazgató óvintézkedése – a tanuló azonnali kitiltása az intézményből, 

a tanuló elhelyezése egy különálló helyiségben pedagógus jelenlétében, 

ha a tanuló viselkedésével, agresszivitásával veszélyezteti a többi tanuló 

egészségét, testi épségét vagy viselkedésével olyannyira megbontja az 

oktató-nevelő munkát, hogy a többiek számára lehetetlenné teszi azt 

(iskolai törvénykönyv 58§ 3.bekezdése). Ilyen esetben az iskola azonnal 

értesíti a tanuló törvényes képviselőjét, az elsősegélyt, rendőrséget. 

6. Osztályfőnöki megrovót az osztályfőnök az igazgató egyetértésével a 

Pedagógiai Tanácsban való megtárgyalás után adhat. Igazgatói megrovót a 

Pedagógiai Tanácsban való megbeszélés alapján adja az igazgató.  

7. A nevelési intézkedésekről az iskola igazgatója írásban informálja a tanuló 

törvényes képviselőjét, az intézkedések bejegyzésre kerülnek az 

osztályzóívbe is. 

8. Minden vétség bejegyzésre kerül az osztályzóívbe és a tanulókönyvbe is. 

9. A tanuló által elkövetett vétség megtárgyalásakor szükség esetén a szülő is 

jelen lehet. 



  

10. A rendtartás súlyos megsértésének a következők minősülnek: - ha a 

tanuló készakarva megsérti saját vagy tanulótársa testi épségét - ha 

terrorizálja társait - vulgárisan beszél más személyekkel - készakarva 

megrongálja az iskola vagyonát - az iskolában lop - ha az iskola területén 

dohányzik, alkoholt, kábítószert fogyaszt - ha engedély nélkül elhagyja az 

iskola épületét - egyéb vétségek a Pedagógiai Tanács döntése alapján. 

11. A rendtartás súlyos vagy többszöri kevésbé súlyos megsértéséért a tanuló 

magaviseleti jegyének lerontására kerülhet sor. Az osztályfőnök az 

osztálynaplóban megindokolja a magaviseleti érdemjegy lerontását. 

12. Az egyéb vétségek, amelyek nincsenek felsorolva a 10. pontban, kevésbé 

súlyosaknak minősülnek. Elkövetésük esetén a következő intézkedések 

foganatosíthatóak: 

- a rendtartás 6-szori megsértése (a félév alatt) - osztályfőnöki 

figyelmeztetés  

- a rendtartás 7-10-szeri megsértése (félév alatt) – osztályfőnöki 

megrovó 

- a rendtartás 11-15-szöri megsértése (félév alatt) - igazgatói megrovó 

- a rendtartás több mint 15-szöri megsértése (félév alatt) – a 

magaviseleti jegy lerontását vonhatja maga után 

13. Nevelési intézkedések az igazolatlan órákért: 

- 1 – 2  igazolatlan óra - osztályfőnöki figyelmeztetés 

- 3 – 4  igazolatlan óra - osztályfőnöki megrovó 

- 5 - 12 igazolatlan óra - igazgatói megrovó 

- 13 és több igazolatlan óra – a magaviseleti jegy lerontása (az iskolai 

rendtartás többszöri kevésbé súlyos megsértéséért) 

- több mint 15 igazolatlan óra egy hónapban - a kötelező iskolalátogatás 

elhanyagolásának minősül 

- több mint 60 igazolatlan óra a tanév folyamán – az 59/2003 törvény 

értelmében a tanuló törvényes képviselője szabálysértésének minősül. 

14. Ha a tanuló az óráról igazolatlanul több mint 15 percet késik, a késés 1 

igazolatlan órának számít. 

15. Ha a tanuló 3-szor kevesebb mint 15 percet késik igazolatlanul, hiányzása 

1 igazolatlan órának számít. 

16. Ha a tanuló egy félév alatt valamely tantárgy tanítási óráinak több mint 

30%-át elmulasztja, javasolható a tanuló komisszió előtti vizsgáztatása. 

17. Az osztályfőnök havonta kétszer ellenőrzi a tanulókönyvek szülő általi 

aláírását, bejegyzéseket. Ha szülők részéről hosszú távú érdektelenséget 

tapasztal, beidézi őket az iskolába. 

 

 

 

 

 

XI. A SZÜLŐK ÉS TÖRVÉNYES KÉPVISELŐK JOGAI ÉS 

KÖTELESSÉGEI 

 

A. A szülők és törvényes képviselők jogai és kötelességei 

 

1. A szülőknek, a tanulók törvényes képviselőinek jogában áll gyermekük 

számára olyan iskolát választani, amelyben az oktató-nevelő munka az 

érvényben lévő iskolatörvény szerint zajlik, igazodva a tanuló 

képességeihez, egészségi állapotához, érdeklődési köréhez, felekezeti 

hovatartozásához, nemzetiségi és etnikai hovatartozásához. A szabad 

iskolaválasztáshoz való jogot az oktató-nevelő rendszer lehetőségeivel 

összhangban lehet érvényesíteni. 

2. A szülőknek, a tanulók törvényes képviselőinek joga van: 

a) igényelni, hogy az iskolában az oktató-nevelő munka folyamán a 

tanulóknak nyújtott információk tényszerűen és sokoldalúan legyenek 

átadva, összhangban az iskolatörvény alapelveivel és céljaival, 

b) megismerkedni az iskola oktató-nevelő programjával valamint az 

iskolai rendtartással, 

c) a gyermeke eredményeivel kapcsolatos információkhoz, 

d) nevelési szolgáltatások igénybevételéhez gyermeke neveltetésével 

kapcsolatban, 

e) az iskolaigazgató előzetes beleegyezésével részt venni az iskola oktató-

nevelő munkájában, 

f) a Szülői Tanács illetve az Iskolatanács által kinyilvánítani véleményét 

az iskola oktató-nevelő tevékenységével kapcsolatban, 

g) az igazgató előzetes beleegyezésével részt venni gyermeke 

komisszionális vizsgáján. 

3. A szülő, a tanuló törvényes képviselője kötelessége: 

a) gyermeke számára az oktató-nevelő munkára való felkészüléshez és 

iskolai kötelessége elvégzéséhez megfelelő feltételek biztosítani, 

b) betartani az oktató-nevelői munkához szükséges iskolai rendtartás által 

előírt feltételeket, 

c) ügyelni gyermeke szociális és kulturális igényeire és tiszteletben tartani 

gyermeke speciális oktatási, nevelési szükségleteit, 

d) tájékoztatni az iskolát gyermeke egészségi állapotának változásáról, 

egészségügyi problémáiról és egyéb fontos tényezőkről, amelyek 

befolyásolhatják a gyermekükkel való oktató-nevelő munkát, 

e) megtéríteni a kárt, melyet gyermeke okozott. 

4. A szülő, a tanuló törvényes képviselője köteles bejelenteni gyermekét a 

kötelező iskolalátogatásra, és ügyelni arra, hogy gyermeke rendszeresen és 

időben látogassa az iskolát, hacsak nem biztosítja számára az iskolatörvény 

által engedélyezett egyéb formáját az oktatásnak. A gyermek hiányzását az 

oktató-nevelő folyamatból az iskolai rendtartásban előírt módon igazolja.   



  

5. Ha a tanuló valamilyen oknál fogva nem tud részt venni az iskolában való 

oktatáson, a szülő, a tanuló törvényes képviselője köteles ezt halogatás 

nélkül tudatni az iskolával. A tanításról a tanuló betegség, rendkívüli 

családi okok, kedvezőtlen időjárási vagy közlekedési viszonyok, 

versenyen való részvétel miatt hiányozhat. 

6. Ha a tanuló valamilyen kivételes és indokolt esetben több mint három 

egymást követő tanítási napról hiányzik, a szülő vagy a tanuló törvényes 

képviselője igazolhatja azt. Az iskola kérheti a hiányzás orvosi 

igazolással vagy egyéb, a hiányzást igazoló okmánnyal való 

alátámasztását. Ha a tanuló betegség miatt több mint három egymást 

követő tanítási napról hiányzik, a tanuló vagy annak törvényes 

képviselője orvosi igazolással igazolja a hiányzást. 

7. A szülők, a tanulók törvényes képviselői, volt diákok, lakosok, akik 

valamilyen módon az iskolához kötődnek, különböző szervezetek 

képviselői, önkéntes alapon az iskola Szülői Tanácsában tömörülnek. A 

Szülői Tanács olyan jelentőségteljes szervezet, mely lehetőséget biztosít a 

szülőknek abban, hogy aktívan részt vegyenek a tanulók nevelését érintő 

kérdések megoldásában, az iskolai oktató-nevelő munka szervezésében. 

8. A Szülői Tanács feladata társadalmi munka formájában tagjai által 

segítséget nyújtani elsősorban az iskolai környezet javítása érdekében, 

lehetőség szerint anyagi segítséget nyújtani az osztályon- és iskolán kívüli 

munkák megvalósításához. Az iskola érdekében egyéb más fontos 

feladatot is teljesít, segít a tanulók rendszeres iskolalátogatásának 

biztosításában, a tanszerek, tankönyvek állományának kiegészítésében, 

segít az iskolának a különböző szervezetekkel, cégekkel való 

együttműködésben. Támogatja a pedagógusokat abban, hogy a 

tanulóknak minél alaposabb tudást, ismereteket nyújthassanak, segítséget 

nyújt a gyengébb képességű tanulók felzárkóztatásában, a fegyelemre 

nevelésben elsősorban az iskolán kívüli tevékenységek során. Segít az 

iskolának a tanulók  helyes pályaválasztásra nevelésében, a nevelési 

zavarokkal küszködő tanulókkal kapcsolatos problémák megoldásában, 

együttműködik a tanulók káros hatások elleni védelmében. 

9. A Szülői Tanács segít kialakítani az iskola zökkenőmentes, folyamatos 

oktató- nevelő munkáját, támogatja azt, ám döntéseibe nem szól bele. 

10. A szülő teljes mértékben felelős gyermekéért a tanításon kívüli időben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Az iskola és a család együttműködése 

 

1. A szülő és az iskola pedagógusai rendszeres kapcsolatban állnak egymással 

(beszélgetések, írásbeli bejegyzések, szülői értekezletek, osztályfőnöki 

fogadóórák stb.) 

2. Az  iskola rendszeresen tájékoztatja  a szülőt a tanuló viselkedéséről és 

előmeneteléről. Ennek egyik eszköze a tanulókönyv, amelyet a szülő 

rendszeresen figyelemmel kísér. Ebbe a tanulót érintő fontos közlendők 

kerülnek. 

3. A pedagógus a szülővel nemcsak a gyermekével kapcsolatos kedvezőtlen 

információkat közli, hanem a pozitív értékeléseket és dicséreteket is. Az 

írásbeli közlés megfogalmazásának átgondoltnak, tapintatosnak kell lennie. 

4. A pedagógusnak mérlegelnie kell, hogy adott esetben mi a legmegfelelőbb 

módja a szülővel való kontaktusnak: beírás, beszélgetés, családlátogatás, 

levél, a szülő beidézése stb. 

5. A szülő és más személy nem zavarhatja a pedagógust a tanítási óra alatt, 

hacsak azt előre nem beszélte meg, vagy azt nem engedélyezte az iskola 

vezetése. 

6. Ha a szülő kételkedik az osztályzás helyességében, az osztályzatról való 

értesülése után 3 napon belül kérvényezheti gyermeke bizottság előtti 

vizsgáztatását az adott tantárgyból. 

 

 

 


