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I. Bevezető rendelkezések 

1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes 

területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban 

meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az 

iskola szervezésében történik. 

2. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola 

területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama 

alatt. 

3. A házirend alapját képezik az ide vonatkozó egyéb jogszabályokban lefektetett 

előírások (elsősorban a Nemzeti Köznevelési Törvény és a működésről szóló 

végrehajtási rendelet) 

4. A házirendet az intézmény nevelőtestülete készíti, a diákönkormányzat és a Szülői 

Munkaközösség véleményezési joggal rendelkezik. A házirendet minden tanév 

szeptember 30-ig a nevelőtestület és a diákönkormányzat áttekinti, és szükség esetén 

módosítását kezdeményezi. 

5. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van 

helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. 

II. A tanulói jogok érvényesítése 

A gyermekek, tanulók jogait átfogóan a Nemzeti Köznevelési Törvényi tartalmazza. 

 

A tanuló joga, hogy: 

1. személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák és védelemben 

részesüljön fizikai és lelki erőszakkal szemben. Problémás ügyeivel segítségért 

forduljon osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához és írásos 

panaszára 30 napon belül érdemi választ kapjon. 

2. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden őt 

érintő kérdésről, tájékoztatást kapjon személyével illetve tanulmányaival kapcsolatban. 

3. levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező levelét 

osztályfőnökén keresztül bontatlanul kapja meg. 

4. választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetben, melynek 

segítségével személyesen vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit érintő 

döntések meghozatalában, szervezze közéletét a diákönkormányzat keretein belül, 

véleményezzen, javaslatot tegyen, kezdeményezzen az iskolai élet kérdéseiben. 

5. hogy tankötelezettségének az általa választott iskolában tegyen eleget. Beiskolázáskor, 

illetve iskolaváltáskor a férőhely függvényében elsősorban az aktuálisan jóváhagyott 

körzethatárokon belül lakók nyernek felvételt. Körzeten kívüli tanulók közül előnyt 

élveznek azok, akiknek testvére már ide jár, akiknek szülei itt tanultak, amennyiben a 

sajátos helyzetet a jelentkezéssel egyidejűleg igazolják. 

6. a tanulmányi munkához a tanórán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri 

foglalkozás, napközibe, tanfolyamokra, versenyekre, pályázatokra jelentkezés). 
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7. felügyelet mellett használja az iskola létesítményeit, berendezéseit a házirend és az 

SZMSZ vonatkozó rendelkezései szerint. 

8. hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák az ezzel 

kapcsolatos eljárásokról. 

9. szociális támogatást kapjon, étkezési kedvezmény, tankönyvtámogatás, illetve 

kirándulási hozzájárulás, versenyek nevezési díja. 

10. kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban 

részesüljön, javaslatot tegyen társai magatartásának, szorgalmának elbírálására, társai 

jutalmazására, kitüntetésére. A jutalom fajtái: 

 szaktanári dicséret 

 napközis nevelői dicséret 

 osztályfőnöki dicséret 

 igazgatói dicséret 

 nevelőtestületi dicséret (tanév végén) 

11. az intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, 

napirendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, rendszeres 

egészségügyi vizsgálatot és szolgáltatást kapjon (iskolaorvos, védőnő, fogászat). 

Kiemelt területek:  

- egészséges táplálkozás 

- mindennapos testnevelés és testmozgás 

- személyi higiénia 

- baleset megelőzés és elsősegélynyújtás 

- bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése 

- testi és lelki egészség fejlesztése 

13.  a kötelező tanórai foglalkozások keretében könnyített testnevelésben vegyen részt 

14.   adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. Osztályfőnökétől 

felvilágosítást kérjen és kapjon érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről. 

15.  időben (3 nappal előbb) értesüljön a témazáró dolgozat témájáról, idejéről. Egy napon 

két témazáró dolgozatnál több nem íratható. A témazáró dolgozat egy nagy fejezet 

tartalmáról szól. Dolgozatnak minősül a minimum három óra anyagából íratott 

számonkérés. Egy napon összesen három dolgozat íratható. Az írásbeli felelet 

maximum 15 perc alatt történik, mely korlátozás nélkül íratható. A tanuló joga, hogy 

dolgozatának, témazáró dolgozatának eredményét 10 tanítási napon belül értékelve 

megismerje. 

16.  állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön, és a pedagógiai szakszolgálat segítségét igénybe vegye.  

17.  javítóvizsgát tegyen év végén, amennyiben legfeljebb három tantárgyból kapott 

elégtelen osztályzatot (a javítóvizsga idejét az iskola igazgatója határozza meg 

augusztus 15. és augusztus 31. között) 
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18. kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Kérheti átvételét 

másik, azonos vagy más típusú oktatási-nevelési intézménybe. 

III. A tanulói kötelezettségek teljesítése 

A gyermekek, tanulók kötelességeit átfogóan a Nemzeti Köznevelési Törvény 

tartalmazza. 

A tanuló kötelessége, hogy: 

1. tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, legjobb tudása szerint felkészüljön a 

tanórákra, házi feladatait elkészítse, hiányzás esetén elmaradt feladatait pótolja, 

felszereléseit hiánytalanul, rendben, tisztán tartsa, a foglalkozásokon aktívan, rendszeres 

munkával és fegyelmezett magatartással részt vegyen. 

2. erkölcstan óra vagy helyette választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit-és 

erkölcstan órai foglalkozáson részt vegyen. 

3. megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az 

iskolához tartozó területek rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. Megőrizze, 

illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt 

eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

4. tiszteletben tartsa az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak 

emberi méltóságát és jogait, biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket, csend, 

rend, fegyelem. 

5. elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, 

melyeket minden tanév első osztályfőnöki illetve szakóráján pedagógusa ismertet. Óvja 

saját és társai testi épségét, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó 

pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait 

vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá – 

amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. 

6. védje a személyi és közösségi tulajdont, lopás, rongálás esetén e tényt haladéktalanul 

jelezze. 

7. részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon. 

Fogászati kezelés alól csak a szülő írásbeli kérelmére mentesülhet. 

8. az iskola egész területén szándékosan okozott károkat fegyelmi felelősségre vonás 

mellett megtérítse. 

IV. Általános szabályok 

1. Tilos minden ékszer és testékszer, óra viselése a testnevelés órákon, illetve olyan 

foglalkozásokon, ahol munkavédelmi szempontból balesetveszélyes. Testékszer 

viselése az iskolában tilos, a fiúk számára fülbevaló sem engedélyezett. 

2. Tilos a kihívó és a közízlést sértő ruházat, hajviselet, köröm, smink. 

3. A tanuló felügyelet mellett látogathatja az iskola valamennyi létesítményét és 

használhatja azok berendezéseit, eszközeit. Testnevelés órán az öltözőbe, a 

tornaterembe csak a testnevelők engedélyével léphet be. A tornateremben tornacipő 

viselése az iskolai rendezvények kivételével kötelező. A szünetekben zárt 
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szaktantermekben tanuló csak a pedagógus jelenlétében tartózkodhat. Az elektronikai 

berendezéseket tanuló önállóan nem kapcsolhatja be és nem használhatja. 

4. A tornacsarnokban, sportpályákon pedagógus felügyelete nélkül tartózkodni tilos.  

5. Az elektronikus készülékek csak tanári engedéllyel és felügyelet alatt működtethetők. 

6. Az iskola épületei között a tanulók az óraközi szünetekben vonulnak át. Ezen túl az 

iskola területének engedély nélküli elhagyása tilos. Engedélyt az osztályfőnök vagy a 

szülő adhat. 

7. Az étkezési térítési díjak befizetése, az étkezés lemondása valamint az étkezési 

kedvezmény iránti igény benyújtása az Aparhanti Önkormányzatnál történik. 

8.    Az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátásban részesülők   

   körének kiterjesztéséről értelmében valamennyi tanuló alanyi jogon  

   ingyenes tankönyvellátásra jogosult. 

 

9. A tanulók a kabátot és a váltócipőt az osztály számára meghatározott fogas szakaszon 

helyezik el. 

10. Az iskolába kerékpárral érkezők a járművet a külső udvar tárolójában helyezhetik el. A 

járművek megrongálása súlyos fegyelmi vétség. Az iskola egész területén kerékpározni, 

motorozni tilos, a járműveket tolva lehet elhagyni az intézmény területét. 

11. A tanuló az iskolában talált tárgyakat a tanári irodában köteles leadni. A ruhaneműket 

tanév végéig megőrizzük. A gazdátlan ruhákat tanév végén megsemmisítjük. 

12. Az iskola által szervezett rendezvényeken (az iskolában illetve iskolán kívül is) tilos a 

dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás, fegyelmezetlen viselkedés. Az iskolai 

ünnepségeken a tanulók az alkalomhoz illő öltözékben kötelesek megjelenni. 

13. A tájékoztató füzetet, ellenőrzőt a tanuló köteles minden nap magánál tartani, ha 

elveszett, azonnal pótolni 500 Ft megfizetésével. Az iskola bejegyzéseit a szülővel 

haladéktalanul alá kell íratni. A 4-8. osztályos tanulók a tantárgyi jegyeiket önállóan 

vezetik be az ellenőrzőbe, melyet a szaktanár kézjegyével lát el, és az osztályfőnök 

havonta egyezteti a naplóval. Ha a tanuló hanyagul, hiányosan vezeti az ellenőrzőt, 

büntetésben részesül. 

14. Tilos az iskolába mobiltelefont hozni. Amennyiben a tanuló megszegi ezt a szabályt, 

először szóbeli figyelmeztetésben részesül, második esetben a telefont a tanár elveszi és 

csak a szülőnek adja vissza. A tanuló sérelme, rosszulléte, problémája esetén köteles 

pedagógusától segítséget kérni, aki szükség esetén értesíti a szülőket. A tanuló ilyen 

esetekben önállóan hívást nem kezdeményezhet.  

15. Digitális és infokommunikációs eszköz használata a tanórákon és egyéb 

foglalkozásokon kizárólag a foglalkozás- vagy óravezető pedagógus engedélyével 

lehetséges. 

16. A tanuló részéről az intézmény pedagógusa vagy egyéb alkalmazottja ellen irányuló, 

közösségellenes vagy azzal fenyegető cselekmények kivizsgálásra kerülnek. 

Amennyiben szükséges, az ügyben fegyelmi eljárás kezdeményezhető.  

17. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával 

összefüggésbe nem hozható tárgyakban bekövetkező károkért. Tanításhoz nem tartozó 



 

 

6 

 

 

felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, 

számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre 

pedagógus külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem 

vállal. 

18. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 

19. Tilos behozni 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben szabályozott különösen veszélyes 

tárgyakat. 

20. Tanórákon, foglalkozásokon enni, inni, rágógumizni nem szabad. Napraforgózás, 

szemetelés az iskola egész területén tilos. 

21. Amennyiben a tanuló e házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmező intézkedésben, 

súlyos kötelességszegés esetén fegyelmi büntetésben részesül. Az iskolai büntetések 

kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni. A 

büntetések fajtái:  

 szaktanári/napközis nevelői figyelmeztetés 

 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

 tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás 

 

 

Fegyelmi büntetések: 

 megrovás 

 szigorú megrovás 

 áthelyezés másik osztályba vagy iskolába 

 eltiltás a tanév folytatásától 

 kizárás az iskolából 

 

V. Járványügyi szabályok 

 

a. A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, betegség tüneteit nem 

mutató gyermek, tanuló látogathatja. Iskolakezdés előtt a pedagógusok és a 

tanulók nyilatkozatot töltenek ki arról, hogy betegség tüneteit nem mutatják. 

b. Az óraközi szünetekben jó idő esetén az 1-3. osztály elkülönített udvarrészen 

tartózkodik, a 4-8. osztály pedig az iskola hátsó udvarán. 

c. Iskolánkban a rendkívüli helyzetben lehetőség van a csengetési rend rugalmas 

követésére, amennyiben ez nem zavarja a tanítási órák normál menetét és 

elősegíti a szociális távolságtartást. 

d. Az iskolába járó tanulók szülei kizárólag előre egyeztetett időpontban, 

kézfertőtlenítés után, maszkot viselve tartózkodhatnak az épületben. 

e. A bejáró és helyi diákok 6.50 és 7.40 között folyamatosan érkeznek az 

iskolába, ezért a két bejárat megnyitásával a tanulók tömörülése elkerülhető. 
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f. Minden tanuló és dolgozó  az iskolába lépéskor, a bejáratnál köteles 

lefertőtleníteni a kezét a bejárat mellett elhelyezett eszközzel. Az 

akadálymentesített bejáratot is alkalmassá tesszük a közlekedésre. A 

bejáratoknál a felügyeletet a mindenkori ügyeletes tanár biztosítja. 

g. A közös mosdókban kizárólag papírtörlők használhatóak. 

h. Az osztályteremben minden tanuló saját, jól megkülönböztethető törölközőt 

használhat. 

i. Minden tanuló a saját taneszközeit használja. 

j. Az alsó és felső tagozat tanulói a reggelit osztályonként külön asztalnál 

fogyasztják el. 

k. Az ebédlőben egyszerre maximum 40 tanuló ebédelhet. 

l. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet 

ellenőrzésnek alávetni. Azt a tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy 

meghaladja az országos tisztifóorvos által meghatározott mértéket (37.8 0C) a 

többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a 

törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

m. A szülők kizárólag az intézmény testhőmérsékletmérési pontjáig kísérhetik a 

tanulókat (aula bejárata). 

 

n. Iskolánk területén a közösségi terekben (aula, nevelőtestületi szoba) mind a 

pedagógusoknak, mind a diákoknak kötelezó a maszk viselése — orr- és 

szájnyílás együttes takarásával. 

 

VI. Mulasztások igazolása 

1. A szülő (gondviselő) a tanév folyamán összesen három napot igazolhat, amit a 

tájékoztató füzetbe vagy ellenőrzőbe kell bejegyeznie. A további hiányzásokat orvosi 

vagy egyéb hivatalos igazolással kell igazolni. 

2. A hiányzás első napján a szülő értesítse (személyesen vagy telefonon) az iskolát. Az 

étkezés lemondása Aparhant Község Önkormányzati Hivatalában történik. A tanuló az 

iskolába jövet az első napon köteles bemutatni az igazolást, de legkésőbb az első 
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osztályfőnöki órán. Az igazolás bemutatásának elmaradása esetén a mulasztott órák 

igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást 

bemutatja. 

3.      A mulasztás igazolható, ha: 

- a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra 

- a tanuló beteg volt és az megfelelően igazolta 

- a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének 

eleget tenni 

4. Szorgalmi időben három napnál hosszabb időre illetve külföldi útra évente egy 

alkalommal csak igazgatói engedéllyel távozhatnak a tanulók, a szülő írásos kérelmére. 

Hivatalos kikérővel az alkalmak száma nem korlátozott. 

5. Ha két tanítási napon nem tud a gyermek hiányzásának okáról, az iskola hivatalból 

felszólítást küld a szülőnek, majd feljelentést tesz a hatóságoknál. 

A becsengetés után érkezés késének minősül, melyet a pedagógus K betűvel, a késés 

időtartamának feltüntetésével jelezve a naplóba bevezet. A késések idejét össze kell 

adni. 45 perc időtartam igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem 

zárható ki a tanóráról. 

A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés 

igazolható. 

 

6.  Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való 

önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden 

esetben írásbeli büntetést von maga után. 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség.  A rendszeresen késő tanuló szüleit 

az osztályfőnök írásban értesíti. 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy, pl. verseny, orvosi vizsgálat miatt marad távol a 

tanuló. 

 

Amennyiben a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzása eléri a 250 

órát vagy egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanuló nem 

osztályozható, tanulmányait évismétléssel vagy a nevelőtestület engedélye alapján 

osztályozó vizsga letételével folytathatja. 

Az osztályozó vizsga akkor tagadható meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma 

meghaladja a 20 tanórai foglalkozást. 

Az osztályozó vizsga letételének időpontja az első félév vége, illetve augusztus 15-31. 

közötti, az igazgató által megállapított időpont. 

 

Az 1. igazolatlan óra után a szülőt, a 10., 30., 50. óra után a szülőt és a hatóságokat 

(gyermekvédelemi szakszolgálat, jegyző, kormányhivatal) az iskola értesíteni köteles. 

 

 

VII. A hetes kötelességei 

1. A hetesek (2 fő) kiválasztása az osztályon belül névsor szerint történik. A tanuló 

hiányzása esetén automatikusan a névsorban következő diák látja el a feladatot. 

Megbízatásuk hétfőn reggel kezdődik és pénteken a tanítási órák végeztével fejeződik 

be.  
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2. A hetes a tanóra kezdete előtt gondoskodik a tanári asztal, a tábla tisztaságáról, krétáról, 

a terem szellőztetéséről, a tanterem rendjéről és tisztaságáról, szükség esetén az óra 

előkészítésében segítséget nyújt. Távozáskor ellenőrzi a terem rendjét, az utolsó óra 

után leoltja a villanyt, bezárja az ablakokat. 

3. Az óra kezdetéig felügyeli a rendet, elején a hetes jelenti az osztály létszámát és a 

hiányzók személyét, esetleges rendellenességeket. Ha az órát tartó tanár becsengetés 

után 10 perccel nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell a nevelői szobában vagy 

az iskola titkárságán. 

4. A balesetet vagy a baleseti veszélyforrást illetve a károkozást azonnal jelenti az 

ügyeletes tanárnak vagy a legközelebb tartózkodó felnőttnek. 

VIII. Tanórán kívüli foglalkozások 

1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével – önkéntes, de a jelentkezést követően a részvétel év végéig 

kötelező. 

2. A korrepetálásokra, fejlesztő foglalkozásokra kötelezett tanulókat a tanítók, szaktanárok 

illetve szakvélemények jelölik ki, a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak számít. 

3. A napközis foglalkozásról családi programra vagy iskolai, iskolán kívüli versenyre 

szülői írásos kérelemmel vagy szaktanári kikérővel távozhat a tanuló. Rendszeres 

távolmaradás esetén a tanulót ki kell zárni a napköziből.  

4. A mindennapos testnevelés törvényes megszervezése érdekében a versenyszerűen 

sportolók augusztus 31-ig benyújtják egyesületi igazolásukat, amely mentesíti őket 

hetente 2 foglalkozás látogatása alól. 

 

IX. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási 

kérdések 

 

1. Az iskola Pedagógiai Programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden 

év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A 

tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát, előreláthatóan melyik 

pedagógus fogja oktatni. 

 

2.  A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői munkaközösség és az iskolai 

            diákönkormányzat véleményét. 

 

3. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát 

attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, 

gyermekével közösen gyakorolhatja. 

 

4. A választható tantárgyakra vonatkozó jelentkezés írásban történik, minden év május 

31-ig. A tanév közben beiratkozott tanulónál a beiratkozáskor történik a jelentkezés. 

 

 

5. Tantárgyválasztásról, illetve módosításáról az igazgató dönt. 
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            Az iskola igazgatója minden elsős tanuló beiratkozása előtt tájékoztatja az érdeklődő  

szülőket a helyi tantervről, mely tartalmazza a tantárgyakat és  

azok óraszámait. 

 

 

IX.  A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás 

Az iskolaszék és az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére biztosítjuk, hogy közösen 

működtessék a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást, melynek célja 

- a kötelességszegéshez vezető események értékelés, feldolgozása 

- a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás, a sérelem orvoslása. 

Az egyeztető eljárás elindítása akkor lehetséges, ha az érintett kiskorúak (sértett és 

kötelességszegő) szülője azt az értesítéstől számított 5 tanítási napon belül írásban kérik, azzal 

egyetértenek.  

A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha egyeztető eljárást nem kértek, vagy ha 15 napon belül 

nem vezet eredményre az egyeztetés. Megállapodás megszületése esetén a sértett és a 

kötelességszegő (szülője) közösen kezdeményezheti az eljárás felfüggesztését, legfeljebb 

három hónapra. A felfüggesztés ideje alatt a sértett (szülője) kezdeményezheti az eljárás 

folytatását, annak hiányában megszűnik az eljárás.  

A sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő 

osztályközösségében, iskolagyűlésen, a nevelőtestületben nyilvánosságra lehet hozni. 

 

X. Az elektronikus napló használatával kapcsolatos szabályok 

 

  

Iskolánk a tanulók értékelésének és mulasztásának rögzítésére elektronikus naplót használ. Az 

elektromos naplót használatának szabályai a következőek:  

 

1. Az elektronikus napló bejegyzései közvetlenül intézményünk honlapján is elérhetőek. 

2. Az elektronikus naplóhoz a jogosultak személyes kóddal férhetnek hozzá. A hozzáférési 

kódját személyesen az édesapa, illetve gondviselő kapja meg. Ha a személyes átvétel nem 

lehetséges, ajánlott levélben kerül megküldésre a kód. 

  

3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után –férhetnek 

hozzá az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, osztályzatait, 

dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve a tanuló 

iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket. 

  

4. A tanulók félévi osztályzatát az iskola – az elektronikus napló mellett – a szülőkkel az 

értesítő könyvön (ellenőrzőn) keresztül is írásban közli.  

 

5. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek.  

 

6. A hozzáférést az osztályfőnökök által megadott e-mail címre küldött levéllel lehet kérni.  
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7. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, 

üzenetek küldésére is használhatják.  

 

8. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az 

e-naplót, a szülők tájékoztatása és a szülővel való kapcsolattartás értesítő könyvön 

(ellenőrzőn) keresztül, írásban történik. Az osztályzatok bejegyzése az értesítő könyvbe 

(ellenőrzőbe) alsó tagozaton az osztályfőnök, felső tagozaton a tanuló feladata – osztályfőnöki 

kontroll mellett. A bejegyzéseket a szülőnek láttamoznia kell. 

 

 

 

 

 

XI.   Az iskola munkarendje 

 

1. 7.30-7.45-ig és a szünetekben az ügyeletes tanár felügyel a rendre.  

2. Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet 

intézők tartózkodhatnak. Szülők, kísérők, idegenek az igazgató engedélye nélkül nem 

mehetnek a folyosókra és a tantermekbe. 

 

 

Csengetési rend: 

1. óra 745-830 

2. óra 845 – 930 

3. óra 945 – 1030 

4. óra 1045 – 1130 

5. óra 1140 – 1225 

6. óra 1230 – 1315 

7. óra 1345 – 1430 

8. óra 1440 – 1525 

 

9. Az első óra kezdete előtt 15 perccel minden tanuló köteles az iskolába beérkezni.  

10. Jó idő esetén a szünetekben az udvaron kell tartózkodni, az osztálytermek elhagyásáért az 

ügyeletes tanárok és tanulók felelősek. Nagyszünetben tízóraizás céljából, vagy a szülő 

írásos kérésére egészségügyi okok miatt a tanuló a tanteremben maradhat. Rossz idő 

esetén a folyosókon, aulában tartózkodhatnak a diákok, fegyelmezett viselkedést 

tanúsítva. 

11. Az alsósok tanítójuk vezetésével az első szünetben az ebédlőben fogyasztják el a tízórait. 

A felsős napközisek a második szünetben az ebédlőbe vonulnak a tízórait elfogyasztani. 
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12. Az alsó tagozatos osztályok 11.30-13.40 között ebédelnek. A felsősök ebédeltetése az 

órarendtől függően 12.25-13.40 óráig tart. A tanulók csak osztálytanítójuk vagy a 

napközis nevelő felügyeletével ebédelhetnek.  

13. A tanítási órák illetve az ebéd végeztével köteles hazaindulni az, akinek nincs hivatalos 

iskolai elfoglaltsága. 

 

 

 

 

XII.  Jutalmazások 

 

Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. 

A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. 

 

Egyéni jutalmazások 

A jutalmazások formái: 

 osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret 

alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; 

 szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban 

elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos 

kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; 

 Igazgatói dicséret: városi, megyei, országos versenyen elért jó helyezésekért, valamint 

minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. 

 tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. 

 

A jutalmak formái: 

 könyvjutalom 

 tárgyjutalom 

 oklevél  

 szóbeli vagy írásbeli dicséret 

 

Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi 

érdemekért: 

 kiemelkedő tanulmányi eredmény  

 példamutató szorgalom  

 hiányzásmentes tanév  

 versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel  

 az iskola érdekében végzett tevékenység  

 kiemelkedő sporttevékenység  

 

Osztályközösségek jutalmazásai 

Kiemelkedő közösségi munkáért csoportos jutalom adható, melyet a nevelőtestület, a 

diákönkormányzat, vagy közvetlenül az igazgató kezdeményezhet. 

 

 

 

XIII. Hivatalos ügyek intézésének rendje 
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1. A tanulók, / rendkívüli eseteket kivéve / minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz 

fordulhatnak.  

2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva.  

3. Az osztály több tanulóját érintő ügyben az osztályfőnök keresi fel az ügyintézőket.  

4. Gyermekvédelmi, családon belüli problémákkal az osztályfőnökön keresztül vagy 

közvetlenül a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz lehet fordulni. 

 

 

XIV. A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS A TANKÖNYVELLÁTÁS 

RENDJE  

 

1. Ingyenes tankönyvellátás 

 

Az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozat az ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének 

kiterjesztéséről értelmében az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes 

tankönyvellátásra jogosult. 

Az állam a tankönyvtámogatás fedezetét biztosítja. Ezen felül az állami kiadású tankönyvek 

tanári példányai is rendelkezésre állnak, melyek értéke nem csökkenti az iskola keretét. Az 

iskola csak olyan árösszetételű tankönyvcsomagot rendelhet az egyes iskolai évfolyamokon 

tanulók számára, amellyel feltétlenül biztosítani tudja a térítésmentes tankönyvellátásra 

jogosultak számára a tankönyvet. A szülőktől semmilyen pénzbeli -kiegészítő- hozzájárulás 

nem kérhető. 

 

2. A rendelés menete 

 

(1) Az iskola igazgatója minden év január 25-éig meghatározza az iskolai tankönyvellátás 

rendjét, és erről tájékoztatja a szülőt, vagy a nagykorú cselekvőképes tanulót. 

 

(3) Az iskola Könyvtárellátóval tankönyvellátási szerződést köt, az intézmény fenntartót 

tájékoztatja. 

 

(4) A tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, 

 

(5) A tankönyvrendelés módosításának határideje június 15., 

 

(6) A pótrendelés határideje szeptember 5. (tankönyvrendelés és pótrendelés bármelyike 

vagy együtt a továbbiakban: tankönyvrendelés) 

 

(7) Iskolánkban 2020/2021-es tanévben a tankönyvfelelősi feladatokat az igazgató látja el, a 

későbbiekben megnevezett tankönyvfelelős díjazásának formáját és mértékét a kialakuló 

tankerületi rend szerint állapítjuk meg. 

 

 

 

 

3. A tankönyvek kiválasztásának elvei 
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(1) A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült 

létszámát is figyelembe kell venni. 

 

(2)A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy az iskola minden tanulója részére 

biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét. 

 

(3) Lehetőség szerint az iskola a tankönyvrendelés során a tartós tankönyvek közül választ. 

 

(3) A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a 

szülők megismerjék. 

 

(4) Az egyes osztályokba beiratkozott tanulók szüleit tájékoztatni kell az adott osztályban 

használni szándékozott tankönyvek össztömegéről. Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott 

tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt 

tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg.  

 

(5) Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, ezért az ügyintéző 

azokat iskolai könyvtári állományba veszi. A tartós tankönyveket a tanulók az utolsó tanítási 

napon kötelesek leadni az iskolai könyvtárban. Kivételt képeznek minden évfolyamon a 

munkafüzetek és munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

1. Jelen házirend a fenntartó általi jóváhagyással lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

Módosítást kezdeményezhet a tanulók, pedagógusok, dolgozók vagy szülők nagyobb 

csoportja írásban, az igazgatóhoz vagy a diákönkormányzathoz benyújtott javaslatával. Az 

így benyújtott javaslatra 30 napon belül választ kap. 

 

2. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 30%-át kell tekinteni.  

 

 

3. Az intézményi elfogadott házirend az iskola nyilvános alapdokumentuma. A házirend 

egy-egy példányát a diákönkormányzatnak át kell adni, a nevelői szobában ki kell 

függeszteni, az iskola honlapján közzé tenni, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. A 

házirend egy példányát beiratkozáskor a tanulónak a szülőn keresztül át kell adni. 

 

 

Aparhant, 2020.08.24. 
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Záradék 

 

Az Aparhanti Általános Iskola házirendjének véleményezése és elfogadása. 

 

A házirendet véleményezte, a benne foglaltakkal egyetért a diákönkormányzat.  

 

                Gyalog Zsóka s.k. 

          Diákönkormányzat vezető 

Aparhant, 2021.01.25. 

 

 

 

 

A házirendet véleményezte, a benne foglaltakkal egyetért a Szülői Munkaközösség. 

                                                                                     Fábiánné Radványi Piroska s.k. 

                                                                                               SzMK vezető 

Aparhant, 2021.01.25. 

 

 

 

 

A házirendet a nevelőtestület elfogadta. 

                                                                                           Somogyvári Rita s.k. 

                                                                                              Intézményvezető 

Aparhant, 2021.01.25. 

 

 


