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2. Bevezető 
 

 Általános információk az intézményről 

 

A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola Komárom város egyik legrégibb 

iskolája. A város központjában álló patinás intézmény 1928. évben épült, és azóta áll a 

közoktatás szolgálatában. A nyolc évfolyammal működő iskola jelenlegi 

tanulólétszáma közel 300 fő. A nevelési – oktatási feladatokat ellátó pedagógusok 

mellett az intézmény munkáját segítik: a fejlesztő pedagógus, a pedagógiai asszisztens, 

az iskolatitkár, a gazdasági ügyintéző, a rendszergazda, a karbantartó, az udvari 

munkás, a takarítók és a portások. 

Az önállóan működő intézményt segíti iskolai alapítványunk, a Petőfi Sándor 

Tehetséggondozó Alapítvány. 

 

Az iskola hagyományaihoz tartozik a több évtizedes múlttal rendelkező emelt 

szintű testnevelés oktatása, a bővített óraszámú idegen nyelv tanítása, a 

tehetséggondozás. Bevezetésre került az informatika és az angol nyelv oktatása első 

osztálytól kezdve.  

Tanítványaink az országos tanulmányi - és sportversenyeken eredményesen 

szerepelnek. Sportban elért sikereink alapján iskolánk immár kétszer is elnyerte  

/1999. és 2004./ az „Arany Fokozatú Tornász Iskola” címet.  

A tantárgyi - és sportversenyek országos győztesei és helyezettjei iskolánk 

büszkeségei. 

Az iskolai szintű Gedeon és Sulacsik alapítványi versenyek győztesei  

/8. osztályos tanulók/ minden évben a ballagási ünnepségünkön pénzjutalomban 

részesülnek.  

3. Alapelvek és célok 

 A házirend hatálya 

 Hatályos az iskola teljes területén, a szervezett iskolai rendezvényeken és 

az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken. 

 Ez a házirend vonatkozik: 

 az intézmény valamennyi tanulójára /az első tanév megkezdésének 

időpontjától/ 

 az iskola pedagógusaira és más alkalmazottaira, 

 azon szülőkre, gondviselőkre, akik gyermekük törvényes 

képviselőjeként gyakorolják jogukat, teljesítik kötelezettségüket 

az intézményben. 

 Az intézmény házirendjét a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

véleményének kikérésével a nevelőtestület fogadja el. A házirend azon 

rendelkezéseinek életbelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 
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többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A házirend 

nyilvános. /Nkt. 25§ (4) / 

 A házirend a következő módosításig érvényes. 

 A házirend módosítását - írásbeli javaslat alapján - kezdeményezheti az iskola 

igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség. A 

beterjesztett javaslatról a nevelőtestület 15 napon belül dönt. 

 A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmező intézkedésnek vagy 

fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a 

jogszabályok és az intézményi SzMSz tartalmazza. 

 

 

 A házirend célja és tartalma 

3.2.1. A házirend célja 

A házirend alapvető célja, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvényben, valamint annak végrehajtásáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendeletben foglaltak szerint megfogalmazza azon helyi sajátos elvárásokat, melyek az 

iskolahasználók részére kötelező érvényűek. 

 

Az iskola házirendjének megalkotásában, véleményezésében részt vevők célja, hogy 

az biztosítsa a Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  

 Pedagógiai programjában, 

 Szervezeti és Működési Szabályzatában 

foglaltak maradéktalan teljesülését. 

 

A házirend biztosítja a működés kereteit: 

 az oktató és nevelő feladatok ellátásához, 

 a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, 

 az értékek közvetítéséhez. 

Elősegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, szabályozza a belső 

rendet, ezért követése kötelező mindenki számára. 

Intézményünk minden diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsa be 

mindenkor: 

 a társadalmi együttélés szabályait, 

 viselkedjen méltóan az intézmény jó hírnevéhez, 

 védje az iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait, 

 óvja saját és társai épségét és a közösség tulajdonát! 

 

3.2.2. A házirend tartalma 

A házirend állapítja meg a „törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott 

tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül – a 

kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés 

szabályait.” /Nkt. 25. § (2)/ 

 

Az iskola a házirendet az újonnan érkező tanulóknak az első tanítási napon átadja. Az 

átvételt a tanuló vagy a szülő aláírásával elfogadja.  
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A házirend megtekinthető: 

 az osztálytermekben, 

 az iskola tanulói és nevelői könyvtárában, 

 az iskola nevelői szobájában, 

 az osztályfőnököknél, 

 a szaktanároknál, 

 a diákönkormányzatot segítő tanároknál, 

 az iskola igazgatóhelyetteseinél, 

 az iskola igazgatójánál, 

 az iskolatitkárnál a gazdasági irodában, 

 a szülői munkaközösség elnökénél, 

 az iskola honlapján 

4. Tanulói munkarend 

 A tanítás rendje 

A tanév rendjéről, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásáról éves szinten a 

munkaterv rendelkezik. A tanév elején egy tanítás nélküli munkanap programjáról a 

diákönkormányzat dönt. 

4.1.1. Nyitva tartás és gyülekezés 

Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon:   7 óra 00 perctől 

20 óra 00 percig 
Tanítás előtti gyülekezési idő:   7 óra 30 perctől 

Reggeliző tanulók étkezése    tanulói ebédlőben 7 órától 

Bejárók, reggelizők és a korábban érkezők részére 

kijelölt ügyeleti terem:      a tanulói ebédlő, 

ahol a felügyeletet a pedagógiai asszisztens látja el.  (7 óra 30 percig) 
Az osztálytermekbe reggel a csengőszóra, 7 óra 30 perctől lehet bemenni.  

Ettől az időponttól biztosított a pedagógusi felügyelet. 

A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel a saját osztálytermükben kell 

lenni. 

A délutáni foglalkozások ideje alatt a tanulók felügyeletét a foglalkozást vezető 

pedagógus látja el. Foglalkozás után az iskola területét el kell hagyni, mert felügyeletet 

a továbbiakban nem áll módunkban biztosítani.  

 

Szülők várakozási helye tanítás előtt és a tanítást követően: a Szabadság tér. Eső 

esetén az iskola aulája. 

Első osztályosok szülei az első 3 tanítási napon felkísérhetik gyermeküket az 

osztályterembe. 

4.1.2. Csengetési rend 

A csengetés rendje a tanítási órák és a szünetek időtartamát határozza meg.  

A tanítás kezdete: 8 óra 
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„Nulladik óra” csak indokolt esetben, kérvény alapján tartható. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc. 

 

A csengetés időrendje: 

 

1. tanóra:    8 óra 00 perc –  8 óra 45 perc utána   15 perc szünet 

2. tanóra:    9 óra 00 perc –  9 óra 45 perc utána   15 perc szünet 

3. tanóra:  10 óra 00 perc – 10 óra 45 perc utána   15 perc szünet 

4. tanóra:  11 óra 00 perc – 11 óra 45 perc utána   15 perc szünet 

5. tanóra:  12 óra 00 perc – 12 óra 45 perc utána   05 perc szünet 

6. tanóra:  12 óra 50 perc – 13 óra 35 perc 

Délutáni munkarend: a mindenkori tantárgyfelosztás alapján. 

 

 

 A tanórák védelme mind délelőtt, mind délután alsóban és felsőben is lehetőség 

szerint biztosítottak legyen. 

 A csengetési rendet az iskolaigazgató javaslatára - indokolt esetben - a 

nevelőtestület beleegyezésével meg lehet változtatni. 

 Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten, a tanórára készülve – előkészített 

felszereléssel - várják a pedagógust az osztálytermekben.  

 Tanterem csere esetén az osztályban tanító nevelő 2 perccel a becsengetés előtt 

megy a tanulókért, és együtt mennek át a másik terembe. Kivétel: az idegen 

nyelvi órák előtt a csoportok a kijelölt tanterem előtt várják a nevelőt. 

 Az osztálytermekben maradt felszereléseket rendezetten, táskába, padba elrakva 

hagyják ott a tanulók. A másik osztályba csak a szaktanár engedélyével lépnek 

be, az ott lévő felszerelésekhez, berendezési tárgyakhoz nem nyúlnak, 

tiszteletben tartva a magántulajdont. 

 Kicsengetés után az óraközi szünetekben: 

  Jó idő esetén a diákok az udvaron tartózkodnak, csak a hetesek lehetnek 

a tanteremben és kiszellőztetik a termet. 

 Rossz idő esetén az osztálytermekben illetve a folyosón lehet tartózkodni. 

A balesetek megelőzése érdekében az ablakon kihajolni tilos! 

 Testnevelés óra után csak rossz idő esetén tartózkodhatnak a diákok a 

tanteremben, tanári felügyelet mellett. 

 Büfénél csak a vásárlás idejéig lehet tartózkodni, utána az időjárásnak 

megfelelően az előzőekben leírtakat kell betartani. 

 Az ügyeletes nevelők az udvaron, továbbá a folyosókon látják el 

ügyeletesi feladatukat. 

 „Tízórais” szünetben – 2. óra után – tíz percig pedagógus felügyelete mellett az 

osztályteremben fogyasztják el a tanulók a tízórait.  

 Utolsó óra után a pedagógus a földszintig lekíséri a tanulókat. 

 Tanítási órák végeztével illetve a tanórán kívüli foglalkozások után a tanulók 

kötelesek elhagyni az iskola területét. A bejáró diákok a közlekedési eszköz 

indulásáig az épületben tartózkodhatnak. 

4.1.3. Tanítási órák rendje 

A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy 

 előkészítse tájékoztató füzetét, és a szükséges tanszereit, 
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 figyeljen és teljesítse feladatait – képességeinek megfelelően, 

 kézemeléssel jelezze szólási szándékát, és a pedagógus felszólítására 

feleljen, 

 a tanterembe lépő – távozó felnőttet néma felállással üdvözölje, 

 az ülésrend szerinti helyen egyenes testtartással óvja egészségét, 

 a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után. 

4.1.4. Tanulók megjelenése, felszerelése 

Az ünnepélyeken és versenyeken az ünnepi ruha (sötét nadrág, alj, fehér ing, blúz, 

alkalomhoz illő cipő) viselése kötelező! 

Hétköznapi viselet: tiszta, ápolt, iskolai megjelenéshez megfelelő, visszafogott, 

esztétikus öltözet. Tilos haj - ,arc - és körömfestés, testékszer, tetoválás és műköröm. 

Testnevelési órákon csak az előírt tornafelszerelésben lehet részt venni: 

Lányok: piros tornaruha 

Fiúk:  fehér atléta + piros tornanadrág 

Váltócipő, fehér zokni, piros melegítő 

Munkavédelmi és balesetvédelmi szempontból tilos az iskolában balesetveszélyes 

ékszerek, divatcikkek használata.  

Testnevelés órán tilos fülbevalót és egyéb ékszert viselni, mert balesetveszélyes. 

Hosszú haj összekötése kötelező! 

 Tanórán kívüli foglalkozások rendje 

4.2.1. A foglalkozások munkarendjét meghatározó szabályok 

 A napközis foglalkozás tanítási napokon a tanórák befejezésétől  

minimum 16 óráig tart. A foglalkozás időtartamának csoportonkénti 

eltéréseiről a foglalkozás szervezése idején, esetenkénti változásáról 

pedig az aktuális időpontban a tájékoztató füzeten keresztül értesítjük a 

szülőket. 

 Az ebéd elfogyasztása után a délutáni munkarend alapján történő 

ütemezés valósul meg.  

 A tanulószobai foglalkozás órarendtől függően 16 óráig tart. A délutáni 

munkarend alapján történő ütemezéssel.  

 A délutáni szakkörök, foglalkozások idejét úgy kell meghatározni, hogy 

minden tanuló számára biztosított legyen a főétkezésre a hosszabb 

szünet (ebédidő, a nem iskolában étkezők számára is).  

 Az intézmény által a nem kötelező tanítási időben szervezett 

rendezvényeken, ünnepségeken való részvétel önkéntes, jelentkezés 

alapján történik. 

 Az iskola által szervezett, pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken elvárás, az 

intézmény jó hírnevét öregbítő viselkedés, magatartás. Ezen 

rendezvényeken, ünnepségeken a tanuló köteles a programokon 

megfelelő öltözetben pontosan megjelenni, fegyelmezetten, 

tisztelettudóan viselkedni, a rendezvényhez kapcsolódó rendszabályokat 

betartani. 

 Az osztályfőnök által szervezett kiránduláson való részvétel önkéntes, a 

kirándulás költségeit a tanuló fizeti.  
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Az osztálypénzt a szülők képviselője – megbízott szülő – kezeli. 

 Az intézmény a tanórákon kívüli napi tevékenységét úgy szervezi, hogy 

tanulóinak lehetőséget biztosít más tanintézmény által szervezett 

foglalkozásokon való részvételre. /pl. zeneiskola/ 

 Amennyiben az adott intézmény iskolánkban tartja a foglalkozást, úgy 

annak helyéről és idejéről előzetes megállapodás alapján közösen 

döntünk. 

4.2.2. Jelentkezés és részvétel 

 Az iskola diákjai a neveléssel – oktatással összefüggő közös 

tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti nevelés 

érdekében diákköröket hozhatnak létre, melynek létrejöttét és működését 

a nevelőtestület tagjai segítik. /Nkt. 48. § (1)/ 

A tanulók az intézmény vezetőjénél javasolhatják a diákkörök 

megalapítását, melynek létrehozásáról a feltételek ismeretében az 

igazgató dönt. 

 A tanuló a tananyagon túl képessége fejlesztése céljából és 

érdeklődésének megfelelően részt vehet különböző tanórán kívüli 

foglalkozásokon (szakkör, tehetséggondozó, sportfoglalkozás, 

felzárkóztató, egyéb). A délutáni foglalkozások lehetőségeiről év elején 

az osztályfőnökök tájékoztatják a tanulókat. 

 A tanórán kívüli foglalkozásokra a diák a tanévet megelőzően minden év 

május 20-ig igénylő lapon, illetve tanév elején szeptember 15-ig, a szülő 

aláírásával jelentkezhet a tájékoztató füzetben. A felvett tanulók 

foglalkozáson való részvétele kötelező. A mulasztás a tanrendi órákéval 

azonos megítélésű. 

 A tanórán kívüli foglalkozások előtt és között a napköziben vagy a 

tantermekben lehet várakozni - 10 perccel a foglalkozás megkezdése 

előtt. 

 Iskolai szintű diákkör a PDK, melynek felső tagozatos tanulóiból, 

osztályonként 2-2 képviselő részvételével diákönkormányzat működik a 

saját SzMSz-a szerint.  

4.2.3. A főétkezés rendje 

 Az iskolai étkeztetést melegítőkonyha teszi lehetővé, és rendelkezésre áll 

az ebédlő helyiség.  

 A főétkezés az ebédlőben történik naponta 11 óra 45 perc és 14 óra 

közötti időszakban. Ettől eltérő esetben a szülőket írásban tájékoztatjuk. 

 A napközisek nevelőjükkel étkeznek, az ebédlő rugalmas időbeosztása 

szerint, a menzás diákok utolsó tanórájukat követően a menza ügyeletet 

ellátó pedagógusok jelenlétében ebédelhetnek. 

 A tanulók – napközisek és menzások egyaránt – kötelesek az ebédlő 

rendjét és a civilizált étkezés szabályait betartani! Ellenkező esetben a 

rendbontás fegyelmező illetve fegyelmi intézkedést von maga után. 

 Az otthonról hozott ételek tárolására és melegítésére a feltételek nem 

biztosítottak, ezért csak indokolt esetben, orvosi vélemény alapján van 

lehetőség ettől eltérni. 
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4.2.4. A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének, helyének meghatározása 

Az iskola azon tanulók számára, akik az etika helyett a hit- és erkölcstan 

oktatást választják, az etika óra idején vagy az egyházi jogi személy 

képviselőjével kötött megállapodás alapján, más időpontban biztosítja a helyet.  

 

5. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos rendelkezések 
 

 Az első évfolyamra történő beiratkozás a törvényi szabályozásoknak 

megfelelően történik, a kormányhivatal által meghatározott időpontban. 

 A tanulók osztályba sorolásánál figyelembe vesszük: 

 az emelt szintű testnevelési osztályba jelentkezést,  

 a szülők által megnevezett nevelő személyét, 

de mindkét esetben az osztálylétszám alapján az iskola igazgatója dönt, az 

osztálytanító, a testnevelő tanár, illetve az iskolaorvos véleményének 

ismeretében. Az első évfolyamra iratkozó gyermek tanulói jogviszonyához 

kapcsolódó jogai a tanév megkezdéséhez kötöttek. 

 Az iskolánkba érkező, felvételét kérő tanulót, amennyiben lakóhelye vagy 

tartózkodási helye az iskola körzetében van, csak helyhiány esetén utasítjuk el. 

/Nkt. 50.§ (6)/  

Ha intézményünk – a jogszabályban megadott sorrend szerint – az összes 

felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba 

tartozók között sorsolás útján dönt:  

 a sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni, 

 a felvételét kérő tanulók nevét felírjuk egy papírra,  

 a nevet tartalmazó „kártya” egy dobozba kerül elhelyezésre, 

 a név kihúzása a dobozból, véletlenszerűen történik. 

Sorsolás nélkül felvehető az, az iskola körzetében lakó tanuló, aki sajátos 

nevelési igényű, továbbá akinek különleges helyzete indokolja: 

 szülője, testvére tartósan beteg, 

 testvére iskolánk tanulója, 

 szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 

 az iskola a lakóhelyétől, tartózkodási helyétől egy kilométeren belül 

van. 

/EMMI rendelet 24.§ (6.)/ 

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. 

Az iskolánkba felvett, átvett tanuló előző iskoláját a felvételről írásban 

értesítjük. Ha olyan tanulót vett fel vagy át az iskola, akinek lakóhelye vagy 

tartózkodási helye nem az intézményünk székhelyén van, akkor az iskola 

igazgatója értesíti az illetékes kormányhivatalt. 

 A napközi otthonba való felvétel iránti kérelem csak férőhely hiánya esetén 

kerül elutasításra. A kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, 

akiknek felvételét a gyámhatóság kéri illetve, akik számára az otthoni felügyelet 

nem biztosított. 

 A napközi otthon csoportjainak kialakításánál figyelembe vesszük: 

 a tanuló évfolyamát, 

 a csoport létszámát. 
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A létszámtól függően a napközis csoport tagjai különböző évfolyamra járó 

tanulók is lehetnek. 

 A napközis és tanulószobai foglalkozásokat a hét bármely napján igény szerint 

biztosítjuk. 

 A tanuló – a szülő írásos kérelme alapján - kérheti a tanórai foglalkozások alóli 

felmentését. / EMMI r.75. §/  

 Ha a tanuló a szülő döntése alapján teljesíti tankötelezettségét 

magántanulóként, akkor felkészítéséről a szülő gondoskodik, illetőleg a 

tanuló egyénileg készül fel.  

A felmentésre vonatkozó írásos kérvényt indoklással együtt az 

igazgatóhoz kell benyújtani, a döntésről a szülő 30 munkanapon belül 

választ kap. 

 Szakértői vélemény alapján felmentett tanulót, magántanulót az iskola 

készíti fel, s gondoskodik érdemjegyeinek, osztályzatainak 

megállapításáról. 

 Az iskola akkor is gondoskodik a tanuló felkészítéséről, ha szakorvosi 

vélemény alapján otthon részesül tartós gyógykezelésben és emiatt 

magántanuló.  

 A tanulói jogviszony megszűnik, ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel 

napján, a nyolcadik évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállításának 

napján illetve a tankötelezettség utolsó évének utolsó napján. 

 Az iskola a távozási lapot csak abban az esetben állítja ki, ha a tanuló 

rendelkezik a felvevő iskola befogadó nyilatkozatával, és azt az iskola 

igazgatóhelyettesének leadta. 

Az évközben távozó tanuló bizonyítványát, a dolgozatfüzeteit és az 

egészségügyi lapját továbbítjuk a befogadó intézménynek. 

6. Tanulmányok alatti vizsgák 

 Osztályozó vizsga 

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

megállapításához, ha /EMMI r.64.§/ 

 felmentést kapott a tanórai foglalkozáson való részvétel alól,  

 30 óránál – igazolatlanul –többet mulasztott (vagyis szabálysértési 

eljárás indult ellene), és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó 

vizsgát tehet, 

 független vizsgabizottság általi vizsgáztatást kér, 

 egy vagy több tantárgyból engedélyt kapott, hogy rövidebb idő alatt 

teljesítse a tantárgyi követelményeket. 

 A tanuló szülője által kért, osztályozóvizsgára való írásos (intézményvezetőhöz 

címzett) jelentkezés után, a vizsga időpontjáról – a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni - a tanuló írásos értesítést kap. 

Osztályozó vizsga a tanév során bármikor szervezhető. A tanítási év lezárását 

szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. A 

követelményeket a helyi tanterv tantárgyankénti dokumentumai tartalmazzák. 

 Ha egy tanítási évben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 

250 órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 % - át meghaladta és 

emiatt a tanuló év közben érdemjeggyel nem volt értékelhető, akkor tanítási év 
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végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy 

osztályozó vizsgát tegyen. Az osztályozó vizsga letétele akkor tagadható meg, 

ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a 20 tanórai 

foglalkozást és az iskola eleget tett az EMMI r. 51. § (3) bekezdésében 

meghatározott értesítési kötelezettségének. Amennyiben a tanuló 

mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, akkor félévkor osztályozó vizsgát kell tenni. Ha a nevelőtestület 

engedélyezte az osztályozó vizsgát, akkor azt az első félév, valamint a tanítási 

év utolsó hetében szervezi meg az iskola. 

 Különbözeti vizsga 

 Különbözeti vizsgát az a tanuló tehet, aki másik iskolából érkezett és van olyan 

tantárgya iskolánknak, amit ő ott nem tanult. Különbözeti vizsga - időpontja a 

tanulóval és szülőjével egyeztetve - tanév során bármikor szervezhető. 

 Független vizsgabizottság előtti vizsga 

 A tanuló kérheti tudásának független vizsgabizottság általi értékelését, melyet a 

kormányhivatal szervez. A kiskorú tanuló szülője a félév vagy a tanítási év 

utolsó napját megelőző harmincadik napig, az EMMI r. 51.§ (7) bekezdésében 

meghatározott hiányzás (egy adott tantárgynál 30 %-ot meghaladó vagy adott 

évben összes hiányzás 250 óra) esetén a nevelőtestület engedélyezését követő öt 

napon belül jelentheti be, hogy a tanuló független vizsgabizottság előtt kíván 

számot adni tudásáról. Az iskola igazgatója továbbítja a bejelentést a 

kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében 

szervezi meg a vizsgát.” 

Az írásos bejelentést az intézmény igazgatójához kell benyújtani, és meg kell 

jelölni, hogy a tanuló milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. /EMMI r. 73. §/ 

 Javítóvizsga 

 Javítóvizsgát tehet az a tanuló, aki a tanév végén – legfeljebb három 

tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, illetve az, aki az osztályozó 

vizsgán, különbözeti vizsgán számára felróható ok miatt nem jelenik meg, 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 31. közötti időszakban kerül 

lebonyolításra. A vizsga pontos időpontjáról minden tanuló szülője augusztus 

15-ig névre szóló értesítést kap. 

A tanulmányok alatti vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a 

helyi tanterv tartalmazza. A vizsgákra kötelezett tanulók a tantárgyi 

követelményeket írásban megkapják. 

7. Jogok, kötelességek, hiányzások 

 Tanulói jogok és kötelességek 

7.1.1. Minden tanuló joga, /Nkt. 46. §/ hogy 

 Részesüljön: 

 az adottságainak, a képességeinek, az érdeklődésének megfelelő 

nevelésben és oktatásban (szakkör, korrepetálás, stb.). Ilyen irányú 
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igényét az osztályfőnökének kell jeleznie, aki tájékoztatja a 

lehetőségekről. 

 egészségvédelemben, egészségügyi szolgáltatásban, melyet az iskola az 

iskola-egészségügyi ellátás keretében az iskolaorvos és védőnő 

közreműködésével szervez, melyről a szülőt a tájékoztató füzeten 

keresztül értesíti. Az iskola-egészségügyi ellátás munkaterve az iskolai 

munkaterv mellékletét képezi. 

 baleset - és munkavédelemben, melyről a szakórákon és osztályfőnöki 

órákon kap tájékoztatást. A tanulót ért baleset esetén a szülőt, az 

osztályfőnököt és a balesetvédelmi felelőst értesíteni kell (A szülő 

köteles az elérhetőségét - biztosító adatot megadni.). 

Az EMMI r. 169. § - a értelmében a balesetvédelmi felelős a nyolc napon 

túl gyógyuló sérüléssel járó tanulóbalesetet kivizsgálja. A balesetet az 

elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével nyilvántartja, 

vagy ha ez nem lehetséges, akkor jegyzőkönyvet vesz fel. A 

jegyzőkönyv egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv 

kivételével - a fenntartó részére megküldi. 

A tanuló szülője a jegyzőkönyv – elektronikus úton előállított 

kinyomtatott példányát, vagy a papíralapú egy példányát - megkapja. 

 normatív kedvezmény alapján tankönyvtámogatásban, illetve 

 rászorultsága esetén étkezési támogatásban (étkezési kedvezmény - a 

megfelelő űrlapon az intézményhez kell benyújtani) 

 szociális támogatásban, segélyben, nem alanyi jogon járó tankönyv-

támogatásban, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a 

költségvetésben rendelkezésre áll. A támogatás megállapításához és 

felosztáshoz figyelembe kell venni az osztályfőnök és ifjúságvédelmi 

felelős javaslatát, a tanuló és családja szociális helyzetét.  

 érdemi tájékoztatásban és érdekvédelemben, melynek érvényesüléséhez 

az osztályfőnökhöz, a gyermek - és ifjúságvédelmi felelőshöz és a 

diákönkormányzathoz fordulhat. A diákönkormányzathoz fordulhat a 

diákönkormányzat közgyűlésén vagy szükség esetén bármikor. 

Az osztályfőnöktől a tanév első osztályfőnöki óráján kap felvilágosítást a 

nyilvánosságra hozandó intézményi dokumentumok tartalmáról. A 

házirend egy-egy példánya a tanteremben és az iskola honlapján kerül 

elhelyezésre, illetve minden tanuló beiratkozáskor – az osztályfőnök 

közreműködésével - kézbe kapja. A pedagógiai programhoz a honlapon 

és a könyvtárban lehet hozzáférni. Az említett dokumentumokról a 

szülők, tanulók részére előzetes időpont egyeztetés alapján az 

osztályfőnök, az igazgatóhelyettes vagy az igazgató ad tájékoztatást. A 

tanuló az iskolai életről, a programokról, eseményekről, történésekről az 

osztályfőnöktől, a szaktanároktól, a diákönkormányzattól és a 

faliújságon, honlapon elhelyezett dokumentációkból kap tájékoztatást. 

Továbbtanulással, pályaválasztással kapcsolatosan tájékoztatást kap a 

tanuló és a szülő az osztályfőnöktől, a pályaválasztási felelőstől, az 

iskolába érkező dokumentumokból, a pályaválasztási szülői értekezleten 

középiskolai igazgatóktól és a pályaválasztási kiállításon. 

 kérésére tájékoztatásban adatainak nyilvántartásáról, szükség esetén 

írásban kérje adatainak helyesbítését (hivatalos okirat alapján). Ezzel 
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összefüggésben a tanuló osztályfőnökén keresztül betekinthet az 

osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. Digitális napló 

bevezetését követően elektronikus úton is tájékozódhat. 

 Védjék, tiszteletben tartsák: 

 emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását, vallási, világnézeti vagy 

más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát. Ha a tanuló úgy érzi, 

hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat 

osztályfőnökéhez, az iskola igazgatójához, illetve a törvényben 

meghatározottak szerint írásban kérheti az őt ért sérelem orvoslását.  

 levelezéshez való jogát. A tanuló nevére érkező leveleket felbontás 

nélkül átadja az iskola. 

A tanórai foglalkozások védelme érdekében viszont óra alatt levelezést 

nem folytathat a tanuló, elektronikus úton sem. 

 Igénybe vegye: 

 írásos kérvény alapján a napközi otthoni és tanulószobai ellátást. 

Napközis foglalkozásra, tanulószobára való igény, kérvény 

benyújtásának határideje a tanévet megelőző tanítási év vége,  

május 20.. A csoportok kialakítása végett módosításra, új igények 

benyújtására szeptember 5-ig van lehetőség. Tanév közben folyamatosan 

érkező igényeket a befogadóképesség függvényében áll módunkban 

teljesíteni. Az igényt, illetve a módosítást tartalmazó kérvényt az 

igazgatónak címezve kell benyújtani.  

 az étkezési szolgáltatást, az iskola melegítő-konyhájához tartozó 

ebédlőben. Az étkezésre vonatkozó igényt írásban kell jelezni, és a 

gazdasági irodában kell leadni. A tanuló hiányzása esetén (pl. betegség) 

ugyancsak itt kell lemondani az étkezést az ügyintézőnél reggel  

9. 00 óráig (személyesen vagy telefonon). A lemondás a következő 

naptól érvényes. A le nem mondott vagy a lemondási határidő után 

történt bejelentés esetén az étkezési díjat ki kell fizetni. A le nem 

mondott vagy a késve lemondott, de kifizetett ebédet éthordóban el lehet 

vinni. Amikor a gyermek meggyógyult és ismét étkezni szeretne, azt 

szintén jelezni kell. 

Az étkezési díj befizetése az arra kijelölt napon és időben történik. Ezzel 

kapcsolatos információt a tanulói tájékoztatóban, az iskola udvarában 

elhelyezett hirdetőtáblán, a főbejáratnál és az épület I. emeletén, a 

gazdasági iroda előtt elhelyezett hirdetményben tesszük közzé. 

 tanári felügyelettel az intézmény létesítményeit. A tanulói könyvtár 

nyitva tartásáról az iskolai faliújságokon és a könyvtár előtt elhelyezett 

táblázat ad felvilágosítást. 

 a szükséges nyomtatványok kitöltésével a diákjuttatásokat, 

kedvezményeket, a tanulói biztosítást. A szeptembertől érvényes emelt 

összegű biztosítás megkötésére az előző tanév végén (április-május) 

kerül sor az iskolában. A tanév közben érkező tanulók emelt összegű 

biztosítás megkötési igényüket a biztosítónál jelenthetik be. 

 Részt vegyen: 

 a választható tanórákon, foglalkozásokon. A pedagógiai program keretei 

között választható tantárgyak, foglalkozások listáját a tanuló 

rendelkezésére bocsátjuk a tanévet megelőző tanév végén. A választást 
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írásban a szülő aláírásával kell benyújtani minden év május 20 –ig. A 

tanuló által választott óra, foglalkozás indításáról, a feltételek 

ismeretében az igazgató dönt. A választás módosítására foglalkozások 

esetén a tanév kezdetekor van lehetőség az igazgatóhoz benyújtott 

kérvény alapján. 

 a diákönkormányzat munkájában, melynek részletes szabályait a 

diákönkormányzat SzMSz –a tartalmazza. Választó és választható legyen 

a szervezetbe, illetve a diákönkormányzathoz fordulhasson 

érdekképviseletért. A tanuló az osztályfőnök és a diákönkormányzat 

segítségével szerezhet tudomást arról, hogy az iskola milyen 

kérdésekben számít véleményére javaslatára.  

 

 Véleményt nyilvánítson  
 mások emberi méltóságát tisztelve, ismerje és gyakorolhassa jogait.  

 az iskolai diákönkormányzat tagjaként az egyes intézményi 

dokumentumok elfogadása előtt. A diákönkormányzat véleményét ki 

kell kérni a házirend, a szervezeti működési szabályzat, a pedagógiai 

program elfogadása előtt, és minden olyan esetben, amikor a jogszabály 

azt előírja. 

 Az iskola vezetőségéhez, a diákönkormányzathoz, a szülői szervezethez 

forduljon kérdésével, javaslatával, véleményével. E szervek elérhetőségéről a 

gazdasági irodában kap felvilágosítást. 

 

 Kapjon díjazást, 
 ha az intézmény a tanuló által előállított pénzbeli értékkel bíró dolog 

vagyoni értékét másra ruházza.  

A megfelelő díjazásban a tanuló – tizennegyedik életévét be nem töltött 

tanuló esetén szülője egyetértésével – és az intézmény állapodik meg, ha 

alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog értékesítéséből származik a 

bevétel. Az oktatási folyamat részeként előállított dolog esetén a 

nyereség terhére kell megállapítani a megfelelő díjazást, és figyelembe 

kell venni a tanuló teljesítményét. /Nkt. 46. §/ 

 A tanuló az otthonról hozott anyagból készített iskolai munkákat haza 

viszi, vagy felajánlhatja az intézménynek. 

7.1.2. Minden tanuló kötelessége, hogy: 

 Teljesítse tanulmányi kötelezettségét rendszeres munkával, fegyelmezett 

magatartással, képességeinek megfelelően. 

 Tiszteletben tartsa  
 a pedagógusok, az alkalmazottak, a tanulótársai emberi méltóságát és 

jogait, 

 tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait. 

 Aktívan, pontosan és fegyelmezetten vegyen részt a szükséges felszereltséggel, 

alkalomhoz illő öltözetben: 

 a kötelező és választott foglalkozásokon, 

 az intézmény ünnepélyein és közösségi rendezvényein, 

 Megtartsa: 

 a házirendben, az SzMSz - ben foglaltakat, az intézményi szabályokat, 
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 a tanórák, foglalkozások rendjét, 

 az iskolához tartozó területek használati rendjét, 

 az egészségvédő és biztonságvédő ismereteket, 

 az eszközök, berendezések használati szabályait. 

 Óvja: 

 saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát, 

 az iskola létesítményeit, felszereléseit. 

 Életkorához igazodóan közreműködjön pedagógusi irányítással: 

 a közösségi élet feladatainak ellátásában, 

 környezete rendezetten tartásában, 

 a használt eszközök, helyszínek karbantartásában, 

 a tanórák, foglalkozások előkészítésében, lezárásában. 

 Haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, tevékenységet, 

balesetet. 

A 2011. évi CXC. törvény a tanulóra vonatkozóan további kötelességeket és jogokat 

fogalmaz meg, melyek betartása kötelező érvényű. 

 A tisztségviselő tanulók feladatai 

A hetesek az iskola tisztségviselői, akik a házirend biztosítása érdekében 

felelősségteljes szolgálatot látnak el hetenkénti beosztásban a kijelölt területeken. 

Szolgálatuk 7 óra 45 perctől az óraközi szünetekben az utolsó tanóra előtti szünetig 

tart.  

Minden osztályban az osztályfőnök hetente 2 tanulót megbíz a hetes feladatainak 

ellátásával, a megbízott tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba.  

7.2.1. A hetes kötelességei 

Az osztály két hetese munkamegosztásban dolgozik. 

Feladataik: 

 felügyelnek a házirend osztálytermi betartására, 

 biztosítják a tanítás feltételeit: 

 minden szünetben kiszellőztetik a tantermet, 

 nappal lekapcsolják a tanterem világító berendezéseit, 

 letörlik a táblát, gondoskodnak krétáról, 

 jelentik a tanórák elején a hiányzókat a pedagógusnak, 

 egyikük jelzi az igazgatóhelyettesnek, ha a tanterembe a becsengetés 

után 5 perc elteltével nem érkezett pedagógus, 

 tízórais szünetben egyik hetes gondoskodik az iskolatej kiosztásáról, 

majd az üres rekeszt visszaviszi az ebédlőbe, 

 jelentik az ügyeletes tanárnak a szünetekben tapasztalt rendbontást, 

károkozást, balesetveszélyt, 

 folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről, 

 gondoskodnak a tanterem tisztaságáról és rendjéről: 

 letörlik a táblákat, öntözik a virágokat, 

 bezárják az ablakokat, 

 a tanulókkal összeszedetik a szemetet, 

 távozáskor lekapcsolják a villanyt, 

 végrehajtják az osztályfőnök utasításait. 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   16 

 Hiányzások és az igazolás rendje 

7.3.1. A távolmaradás igazolása 

A tanuló köteles részt venni a kötelező, a választott tanítási órákon és a választott 

tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. 

 A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi 

igazolást kell hozni, melyet szülői aláírással megerősítve az osztályfőnöknek 

kell átadni a hiányzást követő első tanítási napon. A betegség tényét a betegség 

első napján az osztályfőnöknek jelezni kell, ennek hiányában másnap az 

osztályfőnök tájékozódik a tanuló hollétéről. 

 Váratlan családi esemény miatt a tanuló hiányzásáról tanévenként 3 tanítási 

napig a szülő is adhat igazolást, a délelőtti és délutáni tanórákra, 

foglalkozásokra vonatkozóan, melyet a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. 

 Igazolt a hiányzás akkor is, ha a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos 

indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. 

 A tanulmányi - és sportversenyen lévő tanuló hiányzását is be kell írni a 

naplóba, és azt igazoltnak kell tekinteni. 

 A hiányzás miatti elmaradást pótolni kell, a pótlásra rendelkezésre álló időről, a 

beszámolás módjáról az osztálytanító illetve a szaktanár dönt. 

7.3.2. Távolmaradási kérelem és engedély 

 A szülő gyermeke számára – előre tudott, jelentős, rendkívüli családi esemény 

miatt – előzetes távolmaradási kérelmet írhat.  

 Az engedély megadásáról tanévenként 5 napig az osztályfőnök, ezen túl az 

igazgató dönt, a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi 

mulasztásai alapján.  

 A szülő előzetes írásbeli kérelme alapján a középiskolák által szervezett nyitott 

órákon, nyílt napokon való részvétel – 3 alkalom – engedélyezett. Ezek a napok 

nem számítanak bele a szülő által igazolható három napba. 

 Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell 

a szaktanár által megszabott határidőig. 

7.3.3. Osztályfőnöki igazolás 

 A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az 

osztálynaplóba jegyzi be. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló 

előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra vagy igazolást mutat be. 

 Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el, 

mert nem felel meg a hiányzás igazolására vonatkozó kitételeknek. Az 

igazolatlan hiányzás az adott hónapban rossz (kettes) magatartási jegyet von 

maga után.  

 A tanórákról való késések számát össze kell adni, s amennyiben időtartama 

eléri a 45 percet, akkor az egy tanórai hiányzást jelent, melynek igazolása az 

előzőekben leírtakkal megegyezik. Igazolás hiányában ez az óra igazolatlannak 

minősül.  
Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról./EMMI r. 51.§ (10.) 
A szülőt személyesen vagy az ellenőrzőn keresztül a késésről értesíteni kell. 

 Az első igazolatlan hiányzásról a szülőt írásban kell értesíteni.  
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 Amennyiben az igazolatlan hiányzások száma eléri a 10 órát, az osztályfőnök 

haladéktalanul köteles erről az igazgatót tájékoztatni. Az igazgató értesíti az 

illetékes járási gyámhivatalt.  

 30 óra elérése után az iskola tájékoztatja a szabálysértési hatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a szülő értesítésében.  

 Ha a tanuló mulasztása eléri az 50 igazolatlan órát, az iskola igazgatója 

haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

gyámhivatalt. 

8. Térítési díjak, tandíj befizetések, támogatások 

 Térítési díjak 

A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára 

ingyenesen vehető igénybe. Az alapellátásról a köznevelési törvény rendelkezik. A 

pedagógiai szolgáltatás kisebb részéért fizetés terheli az igénybevevőket.  

A térítési díj mérséklését vagy elengedését írásban kérvényezni kell. A kérvényben fel 

kell tűntetni a család kereső és eltartott tagjai, a munkanélküli, a leszázalékolt és a 

nyugdíjas családtagok számát. 

Intézményünkben térítési díjat kell fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és 

egyéb szolgáltatás igénybevételéért, aminek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, 

de a tevékenységgel az intézmény helyi szükségleteket elégít ki. 

Térítési díjat kell még fizetni: 

 Étkezés igénybevételéért 

 

 Tandíj 

Tandíjat köteles fizetni az a nem magyar állampolgár, aki nem felel meg a köznevelési 

törvény 92. § (1) – (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek. 

A tandíjfizetési kötelezettség megszűnik, ha feltételek meglétét igazolja. 

A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó 

hányadát. Az intézmény vezetője a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok 

alapján csökkentheti, vagy elengedheti. 

 Szociális támogatás 

A szociális támogatásra felhasználható pénzeszközöket a fenntartó biztosítja.  

 Alapítványi támogatás 

Az intézményt támogató Petőfi Sándor Tehetséggondozó Alapítványhoz benyújtott 

támogatási igényről az alapítvány kuratóriuma dönt. 

9. Tanulók értékelése 

 Tanulói teljesítmények elismerése 

9.1.1. Intézményi elvárások, a dicséret, jutalmazás elvei 

A nevelőtestület az európai kultúra társadalmi szabályaihoz igazodó magatartást vár 

el a tanulói jogviszonyban álló diákoktól, - az életkori fejlettségüknek megfelelő 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   18 

módon. Az elvárt viselkedési normáknak kell megfelelni az intézményen belül, 

valamint azon kívül is a közterületeken és a nem zártkörű rendezvényeken is! 

Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: 

 tanulmányait kiemelkedően végzi, 

 kitartóan szorgalmas, 

 példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

 eredményes kulturális tevékenységet folytat, 

 kimagasló sportteljesítményt ér el, 

 jól szervezi és irányítja a közösségi életet, 

 tartós vagy kiváló eredményű közösségi munkát végez, 

 egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez. 

9.1.2. A dicséret, jutalmazás formái 

Dicséretben, jutalmazásban részesülhetnek diákjaink tanév közben és a tanévzáró 

ünnepélyen. 

 A dicséretes tanulók nevét közzé kell tenni a faliújságon és az iskola honlapján. 

 Az írásos dicséretek formái: 

 tanítói, tanári, nevelői dicséret, 

 osztályfőnöki dicséret, 

 igazgatóhelyettesi dicséret 

 igazgatói dicséret, 

 nevelőtestületi dicséret. 

Igazgatói dicséretet kap: 

 megyei verseny I.,II., III. helyezettje, 

 országos versenyen résztvevő tanuló, 

 városi ünnepségen szereplő tanuló. 

 Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és 

magatartási dicséretét, - nevelőtestületi dicséret - a bizonyítványba is be kell 

vezetni, s a ballagási vagy tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel el 

lehet ismerni. A Petőfi Sándor Tehetséggondozó Alapítvány által kiírt pályázat 

győztesei – szintén a ballagási vagy tanévzáró ünnepélyen - pénzjutalomban 

részesülnek. 

Elismerés illeti meg a kitűnő- és jeles tanulót, a szakköri munkában 

eredményesen munkálkodó diákot, az év napközisét, az év tanulószobását, a 

tanulmányi és kulturális versenyek győzteseit, az év sportolóját, az iskola jó 

hírét öregbítő tanulót.  

A dicséretes tanulók könyv- és tárgyjutalomban részesülnek. 

 A ballagási ünnepélyen „az iskola kiváló diákja” címet adományozza a 

nevelőtestület annak a 8. osztályos tanulónak, aki nyolc éven át kitűnő 

teljesítményt ért el. Az iskolai Gedeon és Sulacsik alapítványi versenyek 

győztesei pénzjutalomban részesülnek.  

 Tanév közben megrendezésre kerülő házi versenyeken, bajnokságokon 

eredményesen szereplő tanulók a karácsonyi ünnepségen illetve a Petőfi héten 

zajló programsorozat végén, a Március 15 - i ünnepségen könyv és 

tárgyjutalomban részesülnek. 
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 A tanulók fegyelmezése 

9.2.1. Fegyelmező intézkedések 

 Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában 

megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, 

fegyelmező intézkedésben részesítendő. 

 Az írásos fegyelmező intézkedések szintjei és fokozatai a következők: 

 tanítói, tanári, nevelői figyelmeztető, 

 tanítói, tanári, nevelői intés, 

 osztályfőnöki figyelmeztető, 

 osztályfőnöki intés  

 igazgatóhelyettesi figyelmeztető, 

 igazgatóhelyettesi intés, 

 igazgatói figyelmeztető 

 igazgatói intés 

 nevelőtestületi intés. 

A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az 

osztálynaplóba is be kell írni. Az igazgatóhelyettesi, az igazgatói 

figyelmeztetőt, intést és a nevelőtestületi intést az osztályfőnök kezdeményezi. 

A fegyelmező intézkedésektől függetlenül, amennyiben az elkövetett 

cselekmény súlya azt indokolja, akkor a tanuló a vétség súlyosságának 

megfelelő büntetésben részesül. 

9.2.2. Fegyelmi büntetések  

Nkt. 58. § - a rendelkezik a tanuló fegyelmi felelősségéről: 

 Az a tanuló, aki kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi – fegyelmi eljárás 

alapján, írásbeli határozattal – fegyelmi büntetésben részesíthető. 

 Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság, a fegyelmi 

büntetés meghozatalára a nevelőtestület jogosult. 

Fegyelmi büntetések a következők: 

 megrovás 

  szigorú megrovás, 

 kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 

 áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, 

 eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától 

 kizárás az iskolából 

Megrovás, szigorú megrovás esetén a tanuló a bizonyítványba „rossz” (kettes) 

magatartásminősítést kap. 

A fegyelmi eljárás részletes szabályait az iskolai SzMSz tartalmazza. 
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10. Az intézmény használati rendje 

 Használati előírások, kártérítési kötelezettség 

10.1.1. Általános használati rend 

 A tanulók az iskolában (tanítási időben és utána is) csak pedagógusi 

felügyelettel tartózkodhatnak! Az intézmény külső és belső terei csak a 

házirend betartásával vehetők igénybe! 

 Az iskola területe tanítási idő alatt csak vezetői, vagy osztályfőnöki írásos 

engedéllyel hagyható el. 

 A munka és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles megismerni és 

betartani, saját és társai egészsége, épsége érdekében! 

 A szaktantermekbe a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben, és 

kizárólag a szaktanárok jelenlétében léphetnek be! Kivételt képeznek a 

szaktanár által megbízott szertáros tanulók. A szaktantermekben lévő 

eszközök használatánál betartják a nevelő utasításait. 

 Számítástechnika szaktanterembe ételt, innivalót bevinni tilos! 

 A szertáros tanulók felelnek a rájuk bízott taneszközökért, felszerelésekért. 

A tanórára, foglalkozásra bekészített eszközöket az óra végeztével 

visszaviszik tárolási helyükre. 

 A könyvtár szolgáltatásait nyitvatartási időben lehet igénybe venni. A 

szolgáltatási lehetőségekről, a kölcsönzés módjáról, szabályairól a 

könyvtáros tanár ad felvilágosítást. 

 A diákönkormányzat az iskola létesítményeit előzetes bejelentés alapján, 

nevelő felügyeletével veheti igénybe. 

 A tanulók kötelesek a folyosókon, lépcsőházakban haladó felnőtteket 

udvarias félreállással elengedni és tisztelettel köszönteni! 

 Az épületen belül nem szabad 

 szaladgálni, labdázni, 

 balesetveszélyes eszközzel (görkorcsolyával, rollerrel, stb.) 

közlekedni, 

 másokat a közlekedésben akadályozni, 

 a diáktársakat rendbontással zavarni. 

 A tornatermet a tornaterem ajtajára kifüggesztett tornatermi házirendnek 

megfelelően kell használni.  

10.1.2. Egészségvédelmi, védő, óvó szabályok 

 A diák egészsége védelmében az óraközi szünetek időtartama alatt – az 

időjárás függvényében – a friss levegőn, az udvaron tartózkodjon! 

 Tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, 

mellékhelyiségek tisztaságára! 

 A padok, székek firkálása rongálásnak minősül, mindenki felelős a saját 

padjának, székének rendben tartásáért, az eredeti állapot megőrzéséért. 

 Az iskolai rendezvények előkészítésében, lezárásában segítő tanulók 

óvják és védik a használatban lévő eszközöket, vigyáznak a tisztaságra 

és rendre. 

 Ebédelni csak az ebédlőben, a második szünetben csak az 

osztályteremben lehet tízóraizni! 
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 Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli 

programokon a tanulóknak tilos a dohányzás, a szeszes italok 

fogyasztása és egyéb egészségkárosító hatású anyagok (pl. kábítószer) 

használata! 

 Az iskola egész területén a felnőttek számára is Tilos a dohányzás! 

 Tilos sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hozni, ill. az iskola 

által szervezett iskolán kívüli programokra elvinni! 

 Tilos tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó) az 

iskolába hozni, ill. az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra 

elvinni! 

 Tilos az udvaron kavicsot, követ dobálni, az épület ablakán kihajolni és 

bármilyen tárgyat kidobni! 

 Tilos az udvaron, az épületben és az iskola egész területén egymást 

lökdösni, elgáncsolni. 

 Sajátos baleset – és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika, 

fizika, kémia és testnevelés órákra, melyeket a szaktanárok ismertetnek 

az első tanórán. 

 Tűzriadó, bombariadó esetén, a folyosókon elhelyezett útmutató szerinti 

menekülési útvonalon kell az épületet elhagyni. 

 A gyermek és ifjúságvédelmi feladatot ellátó nevelő személyét és 

elérhetőségét a tanuló tájékoztató füzetében, illetve szülői értekezleten 

közöljük. 

10.1.3. Tárgyakra vonatkozó előírások 

 Tilos az intézménybe olyan tárgyat behozni, amelyek nem szükségesek a 

tanításhoz! A házirend tiltásai ellenére behozott tárgyakat használatkor a 

pedagógus – átvételi elismervény ellenében, mely a tájékoztatóba kerül 

beírásra – megőrzésre átveszi, és azokat csak a szülőnek szolgáltatja 

vissza.  

 Mobiltelefon nem nélkülözhetetlen a gyermek számára, ennek ellenére 

saját felelősségre behozható (az iskola nem vállal érte felelősséget), de 

az iskola területén (a tantermekben, szaktanteremben, az épület 

helyiségeiben, az udvaron) nem használható, és nem lehet bekapcsolt 

állapotban sem! A készülékeket kikapcsolt állapotban, az 

osztályfőnöknek az első óra előtt le kell adni. Aki e szabályt megszegi, 

vállalja a házirend megszegéséért járó fegyelmezői esetleg fegyelmi 

intézkedést. 

 Az iskolába kerékpárral érkező tanulók és felnőttek kerékpárjukat az 

udvaron, az arra kijelölt tárolókban helyezhetik el. Lezárásukról, 

biztonságukról maguk gondoskodnak. A kerékpárokban okozott kárért 

felelősséget nem vállalunk. 

 Tilos az intézmény területére rágógumit, szotyolát, és egyéb szennyező, 

veszélyeztető anyagot hozni! 

 Az intézmény a tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala esetén 

az elveszett tárgyakért, pénzért és egyéb értékekért nem vállal 

felelősséget! 

 A tanuláshoz szükséges, behozott eszközöket, értékeket bejelentésük 

esetén a tanuló az iskolatitkárnál, a gazdasági irodában köteles 
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megőrzésre leadni. A be nem jelentett és a megőrzőben el nem helyezett 

tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk. 

10.1.4. Egyéb rendszabályok 

 A diákönkormányzat saját rendje szerint működik, joga van a diákságot 

képviselni a tanulókat érintő minden kérdésben. Az intézményi 

működéssel kapcsolatban a diákok javaslatot juttathatnak el az 

intézményvezetőhöz a diák-önkormányzati képviselők közvetítésével. 

 Egy tanítási napon az osztályközösség maximum 2 témazáró dolgozatot 

írhat, melynek időpontját a szaktanár 1 héttel korábban bejegyzi az 

osztálynaplóba!  A kijavított dolgozatokat 10 tanítási napon belül ki kell 

osztani. A szaktanár a röpdolgozatokat kijavítja és kiadja, a témazáró 

dolgozatokat megtekintés után visszaszedi. A pedagógus esetleges 

betegségének időtartama a 10 tanítási napba nem számítandó bele. Ha a 

dolgozatot határidőn túl osztja ki a pedagógus, csak a diák egyetértésével 

lehet a jegyét a naplóba beírni. 

 A bombariadó, tűzriadó és más veszély esetén az épületet – a 

pedagógusok irányításával – fegyelmezetten kell elhagyni a kijelölt 

útvonalon! 

 A szülő, gondviselő tájékoztatásának formái: 

 Szóban: szülői értekezlet, fogadóóra, 

 Írásban: tájékoztató-füzeten keresztül, levél útján, 

 Elektronikus napló bevezetése után a naplóhoz való 

hozzáférés biztosításával. 

 A kötelezően előírt taneszközökről, tankönyvekről a szülőket minden 

évben a tanévet megelőző májusi fogadóórán, a leendő első osztályosok 

szüleit a májusi szülői értekezleten tájékoztatjuk. 

10.1.5. Vagyonvédelmi és kártérítési felelősség 

 A vagyonvédelem és saját testi épségük miatt a tanulók csak a használati 

előírásoknak megfelelően használhatják, kezelhetik az intézmény 

felszerelési tárgyait, bútorait, eszközeit! Mindenki köteles óvni az iskola 

berendezési tárgyait. Az üres (zárható) tantermeket és a szekrényeket 

zárva kell tartani! A tanterem zárásáról az órát tartó pedagógus 

gondoskodik. 

 Ha rongálás, káresemény történik, vagy veszélyes helyzet, körülmény 

tapasztalható, azonnal jelenteni kell az osztályfőnöknek, vagy az 

intézmény vezetőinek! 

 Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz, a kárt meg kell 

téríteni! A tanulók által okozott károkról a szülőt az osztályfőnök 

értesíti. Az okozott kárt a kiállított számla alapján a szülő köteles 

megtéríteni. /Nkt. 25. § (2)/ 

 Ha a tanulót az iskolai tanulmányai folytatásával összefüggésben kár éri, 

kérheti a kár megtérítését. - Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a tanuló 

elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha a kárt az iskola működési 

körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint olyan dologban 

következett be kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta 

ugyan, de a tanuló mégis behozta. A kárigényt írásban kell benyújtani az 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   23 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   24 

 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   25 

 

 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   26 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   27 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   28 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   29 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   30 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   31 

 
 

 

 

 

 

 



Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola  Házirend 

Komárom, 2017.   32 

 

FÜGGELÉK 

Jogszabályi háttér 
 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról   

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 


