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I. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA:  
 

1. A tanulók az iskolában egészséges környezetben, biztonságban, személyiségük 

tiszteletben tartásával tanulhatnak. Ezek sérelme esetén tanáraikhoz, az 

iskolavezetéshez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. 
 

2. A tanuló  joga, hogy az előírt szabályok megtartásával igénybe vegye az iskolában 

rendelkezésre álló  eszközöket, létesítményeket (könyvtár, számítástechnika terem, 

sportlétesítmények).  
 

3. A tanulók és a szülők különös tekintettel az emberi méltóság tiszteletben tartásával 

érdeklődhetnek, véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az iskola 

működéséről, az őket érdeklő kérdésekről szóban vagy írásban. A tanulók tehetik ezt 

osztályfőnöki órákon, diákönkormányzati fórumokon, a tanáraikhoz, az igazgatóhoz 

fordulva. Kérdéseikre rendszeres tájékoztatást, érdemi választ kapnak.  
 

4. A tanulók problémáikkal az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőséhez is 

fordulhatnak (a DÖK-faliújságon meghirdetett fogadóórán vagy egyeztetett 

időpontban). 
 

5. A tanuló joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, 

tankönyvellátásban részesüljön. 
 

6. A tanulók választhatnak a Pedagógiai Programban kínált foglalkozások közül. Részt 

vehetnek tehetséggondozó csoport munkájában, illetve felzárkóztató 

foglalkozásokon. (Felzárkóztató foglalkozásra tanulmányi eredményeik alapján a 

tanítók és szaktanárok jelölik ki a tanulókat.) A szabadidős foglakozások indításáról 

minden tanév elején – az adott lehetőségek figyelembe vételével – a 

tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. 
 

7. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti nevelői, az iskola dolgozói, társai 

és a közösség jogait. 
 

8. A tanulók közösségei:  

 Osztályközösség: Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó 

tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint 

pedagógusvezető – az osztályfőnök áll, aki ellátja a szülők és tanulók 

tájékoztatását jogokról, kötelességekről, az iskola életéről. 

 A tanulók nagyobb csoportjának minősül:  

- a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy 

évfolyamra járó tanulókat érinti.  

 Iskolai diákönkormányzat:  

- A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában 

diákönkormányzat működik. A tagok tagságukat évente megújíthatják.  

- A DÖK irányító, képviselő szerve a diáktanács (DT), amelybe 

osztályonként, diákkörönként küldötteket választhatnak, tevékenységét 

az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti, s ellátja a DÖK 

képviseletét, biztosítja a diáktanácson keresztül a tanulók tájékoztatását.  

- A DÖK dönthet saját működéséről, programjáról; egy tanítás nélküli 

munkanap idejéről, programjáról; az iskolarádió szerkesztőbizottságának 

megbízásáról.  
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- A tanuló egyetértési és véleményezési jogát – melyet jogszabályok 

rögzítenek – a Diáktanácson keresztül érvényesíti.  

 

10. Napközi otthoni, menzai, tanulószobai ellátás:  

Jelentkezés az osztályfőnöknél tanév elején történik; indokolt esetben igazgatói 

engedéllyel lehetséges a tanuló felmentése a délutáni napközis, tanulószobai 

foglalkozások alól.  Napközis felügyeletet 11.35 - 16.00 óráig biztosítunk, mely igény 

szerint 17.00 óráig meghosszabbítható.              

A tanulók számára étkezési lehetőséget (menzát) biztosítunk 11.30 – 14.00 óráig. A 

térítési díjat minden hónap 1 kijelölt napján iskolánk gazdasági irodájában lehet 

befizetni, ezt követően a  Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 

Kossuth Lajos u. 112. sz. alatti óvoda épületében kell rendezni. 

Az étkezések igénybevételéhez szükséges: 

 a kiosztott nyilatkozatok kitöltése, aláírása, és átadása  

 a kedvezmények igénybevételét megalapozó dokumentumokkal együtt az 

osztályfőnök részére.  

Amennyiben a kitöltött dokumentumok teljeskörűek, és 12.00 óráig leadásra kerülnek, 

abban az esetben a következő munkanapon biztosított az étkezés a diák részére. 

Ebédet lemondani előző nap 9.00 óráig lehet. 

 Az ebédelés rendje:  

- Az ebédlőbe az ebédeltetést szervező felnőtt engedélyével lehet belépni. 

- Kötelező:  

 az ebédlő rendjének, tisztaságának megőrzése  

 kulturált viselkedés. 
 

11. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása:  

Az iskola-egészségügyi munkaterv alapján az iskolaorvos és az iskolai védőnő  

biztosítja a szülővel egyeztetett módon.  

Az egészségügyi vizsgálatokról a tanulókat és szüleiket az osztályfőnökök 

tájékoztatják (szóban, ellenőrző könyvben, szülői értekezleten).  
 

12. Etika és hitoktatás:  

Az iskolában az egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A tanulók 

számára a részvétel önkéntes.  

Minden évfolyamon bevezetésre került az Etika tantárgy a tanulók választása, a 

szülők nyilatkozata alapján. A választás egy tanévre szól, módosításra minden 

év május 20-ig írásban van lehetőség.  

 

  

II. TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE:  

 

1. A tanuló kötelessége: 

 hogy eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, 

képességeinek megfelelően – tanulmányi kötelezettségének;  

 az iskola tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartani, tiszteletet tanúsítani irántuk, segíteni rászoruló 

tanulótársaikat. 

2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló  szabályok: 

 Az osztályfőnökök és szaktanárok tanév elején minden tantárgy első óráján tűz-, 

munka- és balesetvédelmi oktatást tartanak.  
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 A tanuló kötelessége, hogy:  

 óvja saját és társai testi épségét, egészségét;  

 betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az egészségvédelmi, 

baleset-megelőzési, munkavédelmi, tűzvédelmi védő és óvó 

előírásokat;  

 mindenki azonnal jelentse (diák a felnőttnek, dolgozó  a 

vezetésnek), ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető  

helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt 

vagy balesetet észlel, ha rosszul érzi magát, ha megsérült.  

 

 A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön 

szabályok:  

 a tanuló a tornateremben, sportlétesítményekben csak pedagógus 

felügyeletével tartózkodhat;  

 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – egészségvédelmi és 

baleset-megelőzési szempontból - az utcai (iskolai) ruházat 

helyett sportfelszerelést kell viselniük;  

 Tilos az iskolában, iskolai rendezvényeken a dohányzás, az alkohol és a drog 

fogyasztása! 

 Tilos az iskolába veszélyes eszközöket, anyagokat behozni! 

  

3. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai 

rendezvények előkészítésében: 

 Az iskola helyiségeinek használói felelősek:  

 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok 

betartásáért.  

 Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne 

szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán 

és helyiségeiben rendet hagyjon.  

 A tanulók a tanórák és a tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, 

lebonyolításában közreműködnek. 

 A Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli 

rendezvényeken elvárt tanulói magatartás megegyezik az iskolai 

foglalkozásokon elvárt tanulói magatartással. 

 Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

 osztályonként két-két hetes,  

 folyosói (udvari) tanulói ügyeletesek (amennyiben szükséges)  

 portások (két fő, amennyiben szükséges). 
 

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

hetesek feladatai: 

 gondoskodnak a tanterem megfelelő előkészítéséről a tanórákra (tiszta tábla, 

kréta stb. az órát tartó nevelő utasításai szerint);  

 a szünetben a termet kiszellőztetik, a tanulókat az udvarra küldik;  

 az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére;  

 az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,  

 ha becsöngetés után öt perccel nem jelenik meg a tanteremben a nevelő, jelenti 

az igazgatói irodában;  



 
5 

 gondosan figyelemmel kíséri, hogy az osztály távozása után ne maradjon a 

tanteremben égő villany, az asztalokon, a padokban szemét;  

 tanítás kezdetén nyitják a termet, ha az osztály távozik, zárják. 

  

Ügyeletesek: Amennyiben szükséges, az 5-8. évfolyamos tanulók – külön beosztás 

szerint – reggel 7.30 és 8.00 óra között, valamint az óraközi szünetekben az udvaron és 

folyosókon tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeletesek a nevelők utasításai 

alapján segítik az ügyeletes nevelők munkáját, felügyelnek az udvar, a folyosók és a 

mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására.  

 

Portások: (szükség esetén) Két-két 5-8. évfolyamos tanuló –külön beosztás szerint- 7.30 

és 16.00 óra között tanítási órák alatt és szünetekben portási feladatokat végez.  

 Feladataik:   

 érdeklődni az iskolába lépő idegenek céljáról, szükség szerint 

útbaigazítást adni;  

 tanítási órák alatt a folyosók és az udvar rendjére felügyelni.  
 

III.  AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE: 

1. Munkarend:  

 Az iskolában az általános nyitás 7.30 óra (a tanulók indokolt esetben 7.00 

órától, felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskolában).  

 A tanítási órák 8 óra és 16 óra között kerülnek megszervezésre. Igazgatói 

engedéllyel lehetőség van korábbi, illetve délutáni időpontban tanítási órát 

tartani.  

Az iskolába a tanulóknak az első  tanítási óra előtt negyed órával (a nulladik 

óra és tanórán kívüli tevékenység előtt legfeljebb 5 perccel) naprakész 

felszereléssel, alapvető  ápoltsági és higiéniás normáknak megfelelően kell 

megérkezni. A felszerelés hiánya, amennyiben az órán nyújtott 

teljesítményét befolyásolja, az órai munka értékelésénél figyelembe vehető.  

Tanítási órákon és tanórán kívüli foglalkozásokon tilos a mobiltelefon 

használata, továbbá étkezni, inni és rágógumizni. 

 Ünnepségeken alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni. A tanévnyitó és a 

tanévzáró rendezvényeken a megjelenés kötelező. 

 A tanítási órák hossza: 45 perc, az óraközi szünetek hossza: 10-15 perc.  

 Az iskolában reggel 7.30 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet 

működik 5-8. osztályos tanulók közreműködésével. A tanulók a szüneteket 

(a hetesek kivételével) az udvaron töltsék, ettől eltérni csak az ügyeletes 

nevelő engedélyével lehet (nagyszünetben a tanteremben is lehet tízóraizni).  

 A tanulókért az iskola reggel 7.30 – tól, illetve a tanítási órákon a tanítás 

végéig, a tanórán kívüli foglalkozások ideje alatt felel.  

 Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 7.40 

bevonulás  

0. óra:  7.05 becsengetés 7.45 jelző 7.50  kicsengetés 

     1. óra:       8.00  becsengetés 8.40  jelző 8.45   kicsengetés    

     2. óra:       9.00  becsengetés  9.40  jelző 9.45   kicsengetés 

     3. óra:       9.55  becsengetés 10.35  jelző 10.40   kicsengetés 

     4. óra:     10.50  becsengetés 11.30  jelző 11.35   kicsengetés 

     5. óra:     11.45  becsengetés 12.25  jelző 12.30   kicsengetés 

     6. óra:    12.40  becsengetés 13.20  jelző 13.25   kicsengetés 

7. óra:  13. 35 becsengetés 14.15 jelző 14.20 kicsengetés 
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1-8. évfolyamon a tanítási órák közé beépül a tanulók ebédeltetése az 

ebédlő rendje szerint. 

 A tanítási óra védett.  

 A tanuló az iskola területét tanítási idő alatt és az iskolai rendezvényeken 

csak szülő kérésére vagy pedagógus engedélyével hagyhatja el.  

 Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári és gazdasági 

irodában történik 8.00 óra és 16.00 óra között. Tanítási szünetekben az 

ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg.  

 A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit, udvarát csak valamelyik 

nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola 

igazgatója adhat.  

 Az új, műanyag borítású pályára ─ annak megóvása érdekében − csak 

sportcipőben, illetve lapos sarkú cipőben szabad rámenni.  

 Az udvaron szünetekben (13.25-ig) labdázni tilos. Ez után is csak szervezett 

keretek között, nevelői felügyelettel lehet. 

 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.  

2. Az ingyenes tankönyvek, pedagógus kézikönyvek biztosítása a tankönyvfelelős 

és a könyvtáros koordinálásával, új könyvek vásárlásával és a könyvtári 

állomány igénybe vételével történik. 

3. A tanulók mulasztásának igazolása:  

 A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán 

kívüli foglalkozásokról igazolni kell a mulasztó tanuló iskolába jövetelének 

első napján, legkésőbb három tanítási napon belül. Három napig terjedő 

mulasztás esetén szülői, három napon túli mulasztás esetén orvosi, vagy 

egyéb hivatalos igazolással. Az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.  

 A szülő egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja. 

Hét napig távolmaradási engedélyt adhat az osztályfőnök a szülő kérésére. 

Ennél hosszabb ideig tartó hiányzást a szülő kérésére az igazgató 

engedélyezhet. Az engedélyeket a hiányzás előtt kell megkérni. 

 A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben 

maradhat távol az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető 

leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek.  

 A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem 

igazolja távolmaradását.  

 Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés 

idejét az osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze 

kell adni, ha eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak 

minősül.  

A szülő kötelessége, hogy értesítse az iskolát – osztályfőnököt, iskolatitkárt -, hogy 

gyermeke igazoltan marad távol.  

 

Amennyiben ez nem történik meg, az iskola értesíti a szülőt a tanuló első alkalommal 

történő igazolatlan mulasztásakor. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az 

iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével megkeresi a tanuló szülőjét. 

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben  

- eléri a tíz órát: az iskola igazgatója értesíti a gyámhivatalt, kormányhivatalt 

és a gyermekjóléti szolgálatot; a gyermekjóléti szolgálat intézkedési tervet 
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készít a mulasztás okának feltárására és meghatározza a tanuló érdekeit 

szolgáló feladatokat, 

- eléri a harminc órát: az iskola ismételten tájékoztatja a szabálysértési 

hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot, aki közreműködik a szülő 

értesítésében, 

- eléri az ötven órát: az iskola igazgatója értesíti a gyámhivatalt és a 

kormányhivatalt. 

Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kettőszázötven tanítási órát 

meghaladja és emiatt érdemjeggyel nem volt értékelhető, a tanítási év végén nem 

minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan 

mulasztások száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. 

Az osztályozó vizsga követelményei megegyeznek a helyi tanterv tantárgyakra 

vonatkozó követelményeivel. Időpontjáról az intézmény értesíti a tanulót. 
 

IV.  A TANULÓK JUTALMAZÁSA:  

1. A jutalmazás elvei: 

 Azt a tanulót  részesíti az iskola jutalomban, aki: 

 tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi,  

 kitartó szorgalmat, példamutató magatartást tanúsít,  

 az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

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

versenyeken, vetélkedőkön kiemelkedő eredményt ér el,  

 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez 

és növeléséhez.  

2. A jutalmazás formái: 

 Írásos dicséret: (A Pedagógiai Programban foglaltak szerint)  

 osztályfőnöktől, szaktanártól, napközis nevelőtől,  

 az iskola igazgatójától,  

 nevelőtestülettől.  

 Az egész évben vagy több éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók 

tanév végén könyvjutalmat, oklevelet, Dózsa Medált kaphatnak.  

  

3. A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő  tudomására kell hozni.  
 

V. FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK: 

  

1. Büntetésben lehet részesíteni  azt a tanulót, aki: 

 kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a tanulói házirend előírásait 

megszegi,  
  
2. Az iskolai büntetések formái: 

 figyelmeztetés szóban, majd írásban szaktanártól, osztályfőnöktől, 

igazgatótól,  

 intés, majd megrovás osztályfőnöktől, igazgatótól,  

 tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás.  
 

3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt 

esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. 

A  büntetések, fegyelmező  intézkedések csak nevelési célú pedagógiai eszközök 

lehetnek.  
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4. A tanuló  súlyos kötelezettségszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell 

tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell 

részesíteni.  

     Súlyos kötelezettségszegésnek minősülnek: 

 az agresszió minden formája ─ verbális, fizikai bántalmazás,  

 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, 

fogyasztása, 

 szándékos károkozás, 

 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése, 

 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  
 

5. A tanuló  súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb 

jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás 

megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi eljárás 

lefolytatását a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53-61.§-a szerint kell lebonyolítani. 
 

6. A büntetést írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.  
 

7. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb 

jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos 

mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 

Kártérítésre kötelezhető a tanuló a kölcsönzött tankönyv és egyéb könyvtári könyv 

rongálása esetén is. 

 

 

VI. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK 

BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA:  

  

Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával 

összefüggésbe nem hozható káreseményekért, saját felelősségre behozott tárgyért.  

A tanuló a mobil telefonját az első tanítási óra előtt köteles leadni az iskolatitkári 

irodába, melyet az utolsó tanítási óra után vihet el. 

Az internet közösségi oldalaira feltett tartalmakért, azok következményeiért az iskola 

nem vállal felelősséget. 

A tanuló  kerékpárral saját felelősségére, a szülő írásos engedélyével érkezhet. Az 

engedélyt tanév elején az osztályfőnöknek kell leadni. 

A kerékpár  őrzésére az iskola nem vállalkozik.  

Az iskola területén kerékpározni tilos! 

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

  

1. A házirend nyilvános, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az 

iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.  

2. A házirend szövegét az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján 

ismertetik a tanulókkal, az első szülői értekezleten pedig a szülőkkel. Módosítás 

után is tájékoztatást nyújtanak. A házirendben foglaltak tudomásul vételéről a 

tanulók és szüleik írásban nyilatkoznak.  
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3. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló 

javaslatára – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat iskolai vezetősége.  

4. A házirend egy-egy példánya megtekinthető a tagintézmény könyvtárában, 

nevelői szobájában, diák falon. A tanuló beiratkozásakor a szülőknek át kell adni 

megismerés céljából.  

5. A házirendben foglaltakról minden érintett tájékoztatást kérhet a nevelők fogadó 

óráján, vagy előre egyeztetett időpontban.  

6. A házirend rendelkezései alapján hozott döntés ellen helye van a fellebbezésnek, 

amit az igazgatóhoz írásban kell benyújtani a döntést követő egy héten belül.  
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