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Jogszabályi hivatkozás: 

 

Általános szabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt. ) 25.§ (2)-(3) 

bekezdés 

Részletes szabályok: 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ 

- 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 129.§ (5) bekezdés 

- 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet 32.§ (5) - (8) bekezdés 

- Nkt. 48.§ 

- Nkt. 50.§ (1) bekezdés 

1. A házirend célja és feladatai 

 

1.1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény lehetőséget adott arra, hogy az 

iskola nevelőtestülete a házirendben megállapítsa a jogszabályokban meghatározott tanulói 

jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját. A házirend tartalmazza az 

iskola által elvárt viselkedés szabályait. 

1.2. A házirend állapítja meg, a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola 

munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 

1.3. A házirend célja: biztosítsa az iskola törvényes működését, a zavartalan nevelő-oktató 

munka megvalósítását, a tanulók iskolai közösségeinek megszervezését. 

1.4.  A házirend az iskolai közösség munkájának, magatartásának, együttélésének azon 

alapszabályait tartalmazza, melyek megalkotásában az egész közösség részt vett. 

1.5. Az általános együttélés szabályait be kell tartani. Tanulók, szüleik, tanárok emberi 

méltóságát tisztelni kell. 
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2. A házirend hatálya 

2.1. A házirend betartása az iskolába járó tanulókra, szüleikre, a nevelőtestületre és más 

alkalmazottainak kötelező. 

2.2  A házirend betartása kötelező érvényű:  

- minden iskolai szervezésű programon 

- szervezett kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon                           

- olyan iskolai tanítási időben és tanítási időn kívüli programokon, amelyeken az 

iskola látja el a tanulók felügyeletét 

 - minden olyan esetben, amikor a tanulók az iskolában tartózkodnak 

3. A házirend nyilvánossága 

3.1. A házirend előírásait meg kell ismernie minden érintettnek. 

3.2. Az iskolába történő beiratkozáskor – egy kivonatos példányt – a szülő megkap. 

3.3. A házirend szabályait, rendelkezéseit – az esetleges módosításokat – tanév elején az 

osztályfőnököknek ismertetniük kell:  

 - a tanulókkal az első osztályfőnöki órán 

 - szülőkkel az első szülői értekezleten.  

3.4.  A házirend megtekinthető egy-egy példányban 

 - tanári szobában,  

 - igazgatói irodában,   

 - osztályfőnököknél, 

 - az iskolai könyvtárban,  

 - az iskola honlapján. 

4. Az iskola munkarendje 

Az intézmény úgy szervezi meg mindennapi életét, hogy az mindenben megfeleljen a 

vonatkozó törvényi előírásoknak. 

A tanítási év rendjét az aktuális, arra a tanévre vonatkozó EMMI rendelet szabályozza, 

meghatározva a tanítási napok számát, a tanítási szüneteket, az első és az utolsó tanítási napot.  
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Az intézmény helyi tanévének rendjét az igazgató augusztus utolsó hetében egyezteti a 

nevelőtestülettel. 

 

4.1. Az intézmény nyitva tartási ideje:  

- tanítási napokon 7
00

 – 20
00

-ig tart nyitva. 

- az iskola titkársága 7
00

 – 15
00

-ig érhető el. 

A tanítás reggel 8
00

-kor kezdődik 

 

4.2. Csengetési rend 

 

1. óra 8
00

 – 8
45

-ig 

   1. szünet  8
45

-  9
00

-ig        tízórais szünet 

2. óra 9
00

 – 9
45

-ig 

   2. szünet  9
45

 - 10
00

- ig     udvari szünet 

3. óra 10
00 

 - 
 
10

45
-ig

 
 

   3. szünet 10
45

 - 10
55

-ig 

4. óra 10
55

 – 11
40

-ig 

   4. szünet 11
40

 - 11
50

-ig 

5. óra 11
50

 – 12
35

-ig 

   5. szünet 12
35

-  12
55

-ig     ebéd 

6. óra 12
55

 – 13
40

-ig 

   6. szünet 13
40

 – 13
45

-ig 

7. óra 13
45

 – 14
30

-ig 

   7. szünet 14
30

 – 14
35

-ig 

8. óra 14
35

 – 15
20

-ig 

 

9. óra 15
20

 – 16
00

-ig 
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4.3. Tanóra 

Rendkívüli esetben az igazgató elrendelheti rövidített tanítási órák tartását. 

Az első tanítási óra előtt legalább 15 perccel a tanulónak az iskola épületébe meg kell 

érkeznie. 

Az iskolában 7
30

-tól nevelői ügyelet van. 7
30

-ig a gyerekek az alsó zsibongóban 

várakozhatnak. A tantermeket az ügyeletes nevelő nyitja 7
45

-kor.  

A tanulóknak a tanítás, az iskolai foglalkozások kezdete előtt 5 perccel, a foglalkozáshoz, 

tanórához szükséges hiánytalan felszereléssel, a tantárgy sajátosságainak megfelelő 

felszereléssel, ellenőrző könyvvel kell megjelenniük az óra, foglalkozás helyszínén. 

A tanulók a tanítási órák, iskolai foglalkozások alatt a pedagógus útmutatási alapján kötelesek 

a feladataikat végezni. A tanulótársaikat nem zavarhatják a munkájukban. A tanuló törekedjen 

arra, hogy a képességeinek megfelelően vegyen részt a tanórán, ezzel segítve a nevelő-oktató 

munka hatékonyságát. 

Az osztály a - taneszközeit előkészítve – csendben várja a tanárt a tanteremben, vagy a 

tanterem előtt. 

A tanóra becsengetéstől a kicsengetésig tart. Kicsengetés után csak a tanuló 

beleegyezésével tarható foglalkozás a szünet tartama alatt. 

A tanítás időtartama alatt a tanuló az iskola épületét nem hagyhatja el. Indokolt esetben az 

iskolavezetés engedélyével, értesítve a szülőt a tanuló távozhat az intézményből. 

A hetesi teendők:   

- a hetesi kötelezettség minden tanulónak feladata 

- jelenti a dátumot, hiányzókat a nevelőnek 

 - szünetben gondoskodik a terem szellőztetéséről 

 - a szünetekben lekapcsolja a villanyt a teremben, ha az osztály kiment 

 - felügyelnek a rendre, tisztaságra 

 - amelyik teremben krétás tábla van, gondoskodik krétáról, szivacsról és óra végén 

letörli a táblát 

 - a tanár késése esetén 5 perc elteltével jelzi azt az igazgatóhelyettesi irodában 

A tantermekben a szekrényekben és a polcokon rendnek kell lennie. 
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Az osztálytermek dekorációja az osztályfőnök vezetésével készüljön, a dekorációban 

tükröződjenek a gyerekek igényei, kívánságai. Az osztálydekoráció, faliújság lehetőség 

szerint aktuális legyen. A faliújság tükrözze az aktuális ünnepeket, jeles napokat, az iskola 

kiemelkedő rendezvényeit és az ezekkel kapcsolatos információkat. 

Az minden osztályteremben legyen óra, címer, házirend, órarend. 

Az osztályterem ajtaján el kell helyezni az osztály névtábláját, osztályfőnök nevét, a terem 

rendjét. 

Az teremben az utolsó órát tartó nevelő összeszedeti a szemetet, letörölteti a táblát, ellenőrzi a 

digitális tábla állapotát.  

A kémia és számítástechnika órák előtt és az óraközi szünetben a tanulók a terem előtt 

várakoznak, a tanterembe csak a szaktanárral léphetnek be. 

A tanórát megzavarni nem lehet. Az óráról szülő tanárt vagy diákot nem hívhat ki. (Kivételes 

eset: hirtelen rosszullét, betegség, rendkívüli családi esemény bekövetkezte.) 

Szünetekben segítségért az ügyeletes tanárhoz kell fordulni.  

Az intézményben , az iskola épületében az utolsó tanítási óra után: csak a  

- tanulószobások, napközisek, egész napos oktatásban résztvevő tanulók 

- tanóráik után ebédelő tanulók 

- zeneiskolai, néptánc óráikra váró tanulók 

- könyvtárban kölcsönző tanulók 

- azok a tanulók, akik valamely iskolai rendezvény előkészítésében osztályfőnökük, 

szaktanáraik, tanítójuk felügyelete alatt dolgoznak 

- szakköri, sportköri, énekkari foglalkozásokon résztvevő tanulók tartózkodhatnak. 

Iskolánk tanulói háromszori vagy egyszeri étkezést igényelhetnek. A tanulók az ebédlőben 

kihelyezett ebédeltetési rend szerint étkezhetnek. 

A délutáni tanórán kívüli foglakozások beosztás szerint zajlanak.  

Az intézményben diákrendezvény az intézményvezető engedélyével, az osztályfőnökök 

részvételével rendezhető. Az igénybe vett helyiségeket a rendezvény után rendben kell 

hagyni. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől-péntekig reggel 7 órától délután 20 óráig 

tart nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület ettől eltérő  
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időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Az intézményben megtartott 

rendezvényeknek 19
00

-ig be kell fejeződniük. 

Az egész napos oktatás tanórái, a napközi és tanulószobai foglalkozások 16
00

-ig tartanak. 

16
00

- 17
00

 összevont napközi ügyelet működik. Amennyiben az alsós tanuló szülői 

engedéllyel egyedül hagyja el az intézményt, az iskola addig az időpontig felelős, amit a szülő 

távozásnak megjelöl. 

Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó, de iskolán kívül megtartott 

megmozdulásokon, rendezvényeken a tanuló az intézmény házirendjét megtartva vegyen 

részt. 

5. Az iskola felszerelési tárgyainak, helyiségeinek használata 

Tanári felügyelet mellett a tanulók használhatják az iskolában található eszközöket és 

berendezési tárgyakat a tanórákon vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon. A tanulótól elvárt, 

hogy az eszközöket a használat után sértetlenül, tisztán, rendezetten adja vissza. Egyéb esetet 

a tanárnak az intézményvezető felé jelentenie kell.  

Az eszközök rendeltetésszerű használata a tanulótól elvárt. A nem rendeltetésszerű 

használatból eredő minden károkozásért a törvény értelmében kártérítési felelősség terheli.     

(2011. évi CXC. tv. 59§.) 

Az informatika teremben tanítási órán kívül is csak szaktanár felügyelete mellett tartózkodhat 

tanuló. A teremre vonatkozó külön alkalmazott óvó és védő előírásokat be kell tartani: 

- az adatvédelemmel kapcsolatban, 

- a balesetvédelemmel kapcsolatban,  

- a gépek és programok állapotának megőrzésével kapcsolatban. 

Az iskola udvara, játszóudvara, sportpályái, sportlétesítményei csak tanári felügyelettel 

használhatók. 
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6.  A tanuló jogai 

A tanuló joga, hogy  

o a nevelési- oktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben 

neveljék és oktassák, életkorának és fejlettségének megfelelően 

o képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 

oktatásban részesüljön 

o szóban vagy írásban megtegye véleményét 

o válasszon a tanórán kívüli tevékenységek közül – a döntés az adott tanévre szól 

o igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola 

létesítményeit és az iskolai könyvtárat  

o a nevelési- oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön 

jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy 

kedvezményes étkezésben részesüljön. 

o a jogszabályban meghatározott esetben tanszerellátásban részesüljön 

o részt vegyen diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását 

o tanulószobai illetve napközi ellátást kapjon  

o tájékoztatást kapjon minden olyan ügyben, amely őt érinti 

o megismerje az iskolai dokumentumokat (Pedagógiai Program, Szervezeti és 

Működési Szabályzat, Házirend) 

o hátrányos megkülönböztetés ne érje 

o hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztatást 

kapjon a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról 

o személyiségi jogait, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát tiszteletben 

tartsák 

o állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban 

részesüljön, segítségért pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon 

segítségért 

o megismerhesse az iskolai témazáró dolgozatok időpontját (1 héttel, 5 tanítási 

nappal, a számonkérés előtt)  

o kérheti, hogy egy napon csak két témazárót írjon 
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o írásbeli dolgozatának eredményét 10 tanítási napon belül megismerje 

o ha a dolgozat a megadott időn belül nem lett kijavítva, akkor az érdemjegy csak 

a tanuló egyetértésével lehet beírni (A javítási időt a szaktanár csak indokolt 

esetben – betegség, előre nem látott akadályoztatás – lépheti túl.) Vita esetén az 

intézményvezető dönt. 

o a szülője a fogadóórán a témazárót megtekintheti 

o fogadóórán szülővel együtt részt vehessen 

o megfelelő tájékoztatást kapjon versenyekről, pályázatokról, vetélkedőkről és 

azokon indulhasson 

o a tanórán vagy iskolai foglalkozáson készített tárgyak, műalkotások, szellemi 

termékek (beszámolók, kiselőadás, gyűjtőmunka)  a saját tulajdonát képezik, 

melyről lemondhat az iskola javára 

o rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 

o tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport-és más 

köröknek 

o választó és választható legyen diákképviseletbe 

o a DÖK szervezetén keresztül részt vegyen az iskolai döntéshozatal 

előkészítésében 

o  osztályfőnöki órán a magatartás és szorgalom minősítésének kialakításában  

o az osztály foglakozási, kirándulási terveinek összeállításában  

o az iskola életével kapcsolatos kérdésben véleményt nyilváníthasson az 

osztályfőnöki órán, diáktanácsban az osztály képviselőjén keresztül, 

diákközgyűlésen 

 

6.1. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések 

A Diákönkormányzat (DÖK) a tanév során 1 tanítás nélküli munkanap programjáról dönt. 

Az intézmény a DÖK működéséhez szükséges feltételeket, lehetőségéhez mérten biztosítja. 

Az a tanuló, aki úgy érzi, hogy jogai sérültek, elsősorban osztályfőnökéhez, másodsorban a 

diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhat. 

A DÖK üléseiről az osztály képviselője a következő osztályfőnöki órán számol be társainak. 

Tanulóink igénybe vehetik a napközit és tanulószobát.  
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Az iskola szervezésében több szakkör, sportkör áll a tanulók rendelkezésére.  

Az iskolában igazgatói engedéllyel működhetnek diákkörök. Ezek lehetnek szakkörök, 

művészeti csoportok, sportkörök. A diákkör létrehozására az intézményvezetőnek javaslatot 

tehet tanuló, szülő, nevelő. Diákkört nagykorú személy vezethet. 

Tanítási napokon az iskolai könyvtár, könyvtári órarend szerint térítésmentesen látogatható az 

intézmény tanulói számára.   

A tanuló osztályozó vizsgájának feltételeit a 20/2012. EMMI rendelet 64.§-a szabályozza. 

 

6.2.  A tanuló kötelezettségei 

A tanuló legfontosabb kötelezettsége, hogy megtegyen mindent azért, hogy  

- az értelme gyarapodjon,  

- erkölcse fejlődjön,  

- egészségesen éljen,  

- védje saját és társai testi és lelki egészségét, 

- társas kapcsolatait jó irányba alakítsa. 

Ennek érdekében: 

 - ismerje a házirendet, és alkalmazkodjon annak rendelkezéseihez 

 - a közösségi szabályokat tartsa be 

 - tartsa be az intézmény óvó, védő, tiltó rendelkezéseit 

 - gyakorolja a jogait 

 - tanulmányi kötelezettségének - legjobb tudása szerint - rendszeres munkájával 

tegyen eleget 

  - házi feladatait a tanulószobán, napköziben illetve otthon készítse el. 

7. Szülői jogok és kötelezettségek 

7.1. Tájékozódási jog és kötelezettség 

A szülő joga: 

- megismerni az intézmény dokumentumait 

- és kötelezettsége, hogy gyermeke továbbtanulásával kapcsolatban a jogait, lehetőségeit és 

kötelezettségeit a tájékoztató szülői értekezleten megismerje 
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- az iskola honlapjáról az intézmény programjairól, lehetőségekről, érdekességekről, 

eredményekről tájékozódhasson 

- a honlapon tájékozódhasson az esetleges időpontváltozásokról 

- az ellenőrzőn keresztül tájékozódhat a gyermeke tanulmányi előmenetelével kapcsolatosan, 

magatartásáról és szorgalmáról 

Tájékozódást kérhet még:  

 - fogadóórán, 

 - szülői értekezleten, 

 - telefonon – előre egyeztetett időpontban, a tanár által megadott elérhetőségen 

 - egyéni fogadóórán – egyeztetetés után, 

 - az iskola szülői munkaközösségének vezetőjétől. 

Tájékoztatást kaphat tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyen. 

A gyenge tanulmányi eredményt elért tanulók szüleit az osztályfőnök értesíti november végén 

és május elején. 

 

7.2. Kapcsolattartási jog és kötelezettség 

A szülő joga, hogy a tanév során 3 alkalommal szülői értekezleten, 2 alkalommal fogadóórán 

vegyen részt. 

Ezeken az alkalmakon kívül az osztályfőnök, a szaktanár konzultációt kezdeményezhet a 

gyermek érdekében. A szülő nem tagadhatja meg az együttműködést. 

 

7.3. Döntést hozó jog 

A szülő joga, hogy a Szülői Munkaközösségen keresztül részt vegyen az iskolai döntéshozatal 

előkészítésében. 

 

7.4. Panasztételi jog 

A szülő joga, hogy a gyermekét érintő sérelem esetén panasszal, kérelemmel a  

- szaktanárhoz, 

- osztályfőnökhöz, 

- intézményvezető-helyettesekhez, 

- az intézményvezetőhöz forduljon azok orvoslásának érdekében. 

mailto:titkarsag@herendiskola.hu


HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

8440 Herend, Iskola utca 8. 

www. herendiskola.hu titkarsag@herendiskola.hu tel. 88/261-319 

14 

 

 

Kérjük a szülőket, hogy a sorrendet tartsák be! 

8. Támogatások 

8.1. Tankönyvtámogatás 

 - A szabályozás alapja a 16/2013. EMMI rendelet.(Részletesen ezt az SZMSZ-ben 

szabályozzuk.) 

 - jogosultság a szülői adatszolgáltatáson múlik, melyet az igénylőlap benyújtásával 

kérhet  

 - a határidőre visszahozott igénylőlapon szereplő adatok hitelességéért a szülő felel 

 - a kölcsönzött tankönyv az adott tanévre szól, év végén megfelelő állapotban vissza 

kell adni 

 - az elvesztett, megsemmisült könyveket a szülőnek pótolnia kell. 

8.2 Étkezési támogatás 

Alanyi jogon étkezési támogatás jár, ha a szülő, a gondviselő nyilatkozik annak 

jogosultságáról. 

A nyilatkozathoz csatolni kell:  

 - családi pótlékról szelvényt, vagy  

 - igazolást rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, vagy  

 - igazolást tartós betegségről, fogyatékos gyermek neveléséről. 

9. Intézményi szabályok 

9.1. Étkezés befizetése, lemondása 

- befizetés: élelmezésvezetőnél – az általa előre meghatározott időpontban 

- lemondás (betegség vagy egyéb okból)  - előző nap illetve a lemondás napján 7
00

- 7
30

-ig a 

titkárságon , a 88/ 261-319-es telefonszámon. 

 

9.2 Öltözködés 

Az intézmény belső egységét a következő külső megjelenési formákkal hangsúlyozzuk, 

melyet intézményünkbe lépve mindenki, tanuló, szülő, iskola valamennyi dolgozója magára 

nézve kötelezőnek ismer el: 

- iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhát hordunk 
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- fekete, sötétkék nadrág, szoknya (legalább combközépig érő) (lehetőleg nem farmer) 

 - fehér ing, blúz 

 - sötét cipő, szandál (lehetőleg nem sportcipő) 

- hétköznapokon: kerülni a kirívóan szélsőséges irányzatot képviselő, másokat érzékenyen 

érintő, irritáló, egészségtelen divatot, öltözködést 

 - szoknyahossz, illetve olyan mértékű hiányos öltözködés, amely során látható a has, 

derék esetleg fehérnemű 

 - korosztálynak megfelelő hajviselet  

 - kerülni a kirívó, túlzó haj, arc, köröm és szemfestést. 

 

9.3. Tanulók által behozott dolgok, tárgyak korlátozása 

Tilos az iskolába a következő tárgyak bevitele: bármilyen fegyvernek minősülő tárgy, szúró- 

és vágóeszközök, boxer, gázspray, gyufa, napraforgómag, dohány, szeszes ital, 

robbanószerek.  

Tanítási órára csak azok az eszközök, tárgyak vihetők be, melyet a szaktanár kér, illetőleg 

egyedileg engedélyez. Az iskolai munkához nem szükséges tárgyakért (ezek 

megrongálódásáért, elvesztéséért, az esetleges lopásokért) az iskola felelősséget nem vállal! 

Az iskolába hozott értéktárgyakért, pénzösszegért, audio és informatikai eszközökért, 

telefonért, kerékpárért, motorkerékpárért, rollerért, görkorcsolyáért és minden olyan 

eszközért, melyet a tanuló saját szórakoztatására és kényelmére hozott be, az iskola 

felelősséget nem vállal, elvesztése, ellopása esetén az iskola azt nem keresi.  

Az iskola nem tud felelősséget vállalni nagyon drága, értékes, márkás ruházat, felszerelés 

eltűnése esetén, ezért kérjük, hogy az ilyen ruházatot, felszerelést kerüljék. 

Az iskolába hozott pénzt a legrövidebb időn belül át kell adni a megbízottnak (térítési díj, 

mozi, színház, hangverseny, kirándulás, táborozás költsége, stb.). 

A használati tárgyak eltulajdonítását, elvesztését azonnal jelenteni kell a nevelőknek. A talált 

tárgyakat az iskolatitkárságon kell leadni. Igazolt tulajdonosaik itt kaphatják vissza. 

A mobiltelefonokat a tanítás idejére (8
00

 órától az utolsó tanóra végét jelző csengőig) ki kell 

kapcsolni. Az óraközi szünetek alatt kikapcsolva kell tartani a táskában. A tanítási időben a  

tanuló okostelefonjával, iphone-jával az internetre nem kapcsolódhat! Ellenkező esetben az 

órát tartó vagy ügyeletes pedagógus a telefont elveszi, és az igazgatóhelyettesi irodában csak  
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a szülő veheti át. Két ilyen alkalom után a tanulónak megtiltható, hogy az iskolába behozza 

mobiltelefonját. A könyvtárban tartózkodás ideje alatt mobiltelefont csak a könyvtáros 

engedélyével lehet használni.  

Ha valaki felvételeket készít, ezzel egyben személyiségi jogokat sért, felelősségre kell vonni. 

 Az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen kell használni. A 

szándékosan okozott kárt a szülőknek meg kell téríteni. Ha anyagi károkozás történik, a kárt 

meg kell téríteni a Köznevelési Törvényben meghatározott módon. Eszmei kár esetén a PTK 

§-ai az irányadóak 

 

9.4. Tilalmak 

Fegyelmezetlen magatartásával a tanuló senkit nem hozhat hátrányos helyzetbe, nem 

akadályozhat a tanulásban, amennyiben a fentieket megszegi, a fegyelmező intézkedések 

fokozatai érvényesek rá. 

Tanítási óra alatt tanuló nem tartózkodhat a tantermen kívül. Rendkívüli esetben 

(egészségügyi probléma) a mosdóba kimehet. 

Az iskolába tilos minden olyan tárgy behozatala, használata, mely balesetveszélyes, 

fegyvernek tűnő, egészséget károsító vagy tanulók megszégyenítésére, megalázására szolgál. 

Az iskola dohányfüst-mentes, sem a tanulók, sem az iskola dolgozói, sem a szülők az 

épületben, udvaron nem dohányozhatnak. Tilos a főbejárat, oldalbejáratok 5 méteres 

körzetében dohányozni, alkoholos italt fogyasztani.  

Az iskolában kereskedelmi tevékenységet tanulók egymás között nem folytathatnak (nem 

adhatnak el és társaiktól nem vehetnek semmit, kivéve az iskolai bolhapiaci napok). 

Tilos az iskola berendezési tárgyaiban, felszerelésében, eszközeiben szándékosan kárt okozni. 

A tanulóknak tilos minden olyan megnyilvánulás, mely a tanár, tanuló köznevelési 

törvényben biztosított jogát sérti. 

Az iskolába tilos szotyolát, tökmagot behozni és fogyasztani.  

Tilos tanítási időben rágógumizni.  

A folyósokon és a tantermekben tilos rohangálni, verekedni. 

Tilos a tanár vagy tanuló engedélye nélkül tulajdonát képező dolgokat elvenni, használni. 
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Az épületbe tilos behozni gördeszkát, görkorcsolyát, kerékpárt és minden más eszközt, mely 

balesetveszélyes helyzetet okozhat, vagy az épületben, berendezésekben kárt tehet. 

10. Jutalmazás, dicséret 

A tanulók jutalmazásánál a következőket vesszük figyelembe:  

 - tanulmányi eredmények 

 - versenyek eredményei 

 - közösség érdekében kifejtett tevékenység 

 - magatartás, szorgalom 

 - iskola hírnevét öregbítő eredmények 

A magatartást, szorgalmat havonta értékeli a nevelőtestület. 

 

Magatartás érdemjegyek megállapításának követelményei  

 

Példás érdemjegyet kap az adott hónap végén az a tanuló, aki az alábbiak közül lehetőség 

szerint mindegyik feltételnek megfelel: 

- Iskolában folyamatosan és hiánytalanul, példát mutatóan betartja házirendünk magatartási 

szabályait. 

- Az iskolai és osztályközösség feladatainak megoldásában aktív, kezdeményező. 

- Kérésre sok közösségi munkát végez (nem kezdeményező) 

- Nevelőivel, diáktársaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias, segítőkész, 

megbízható, pontos. 

 

Jó magatartási érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki az alábbiak közül mindegyik feltételnek 

megfelel: 

- Az iskolában házirendünk magatartásra vonatkozó szabályait általában betartja, vállalt és 

közösség által rábízott feladatokat igyekszik felelősségteljesen teljesíteni, de nem  

kezdeményező és öntevékeny. 

Nevelőivel, diáktársaival, felnőttekkel szemben tisztelettudó és udvarias, segítőkész 

magatartást tanúsít. 

- Igyekszik a magatartására, viselkedésére vonatkozó hibák kijavítására, elfogadja az erre 
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vonatkozó intelmeket, tanácsokat. 

 

- Az adott időszakban legfeljebb szóbeli figyelmeztetés (szaktanári v. osztályfőnöki) a 

legmagasabb fegyelmi fokozata. 

 

Változó magatartási érdemjegyet kaphat az a tanuló, akire az alábbi pontok közül 

bármelyik teljesül: 

- Házirendünk magatartásra vonatkozó szabályait szándékosan vagy gondatlanságból, több 

alkalommal és figyelmeztetések ellenére is megsérti. 

- Fegyelmezetlen viselkedésével gyakran zavarja társait, közösségét feladataik teljesítésében. 

- Többször használ „nyomdafestéket nem tűrő” szavakat. 

- Legfeljebb 2 alkalommal írásbeli figyelmeztetést kapott (szaktanári v. osztályfőnöki) az 

adott hónapban. 

 

Rossz magatartási érdemjegyet kaphat az a tanuló, akire az alábbi pontok közül bármelyik 

teljesül: 

- Házirendünk magatartási szabályait ismétlődő figyelmeztetések és fegyelmező eljárások 

ellenére is folyamatosan és szándékosan megsérti, a követelményrendszerrel 

szembehelyezkedik. 

- Súlyosnak minősülő fegyelmi vétséget követ el vagy ilyenben részt vesz (lopás, szándékos 

rongálás, iskola engedély nélküli elhagyása, társai testi épségének szándékos veszélyeztetése, 

megfélemlítés, tiltott cselekvésre késztetés vagy annak elkövetése). 

- Több, mint 2 alkalommal írásbeli figyelmeztetést kapott (szaktanári v. osztályfőnöki) az 

adott hónapban. 

- Igazgatói figyelmeztetést vagy annál magasabb fegyelmi fokozatot kapott. 

- Van igazolatlan mulasztása. 

 

 

 

 

 

mailto:titkarsag@herendiskola.hu


HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA  

8440 Herend, Iskola utca 8. 

www. herendiskola.hu titkarsag@herendiskola.hu tel. 88/261-319 

19 

 

 

 

Szorgalom érdemjegyek megállapításának követelményei 

 

Példás szorgalom érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki az alábbiak közül mindegyik 

feltételnek megfelel: 

- Tanulmányi kötelezettségeit, vállalt iskolai megbízatásait önállóan, képességei által 

elvárható színvonalon, jobb eredmény elérésére törekedve teljesíti. 

- Tanulmányi eredményeiben képességei felett teljesít.  

- Felkészülése, munkavégzése folyamatos, a követelmények maradéktalan teljesítésére 

törekvő, feladatok megoldásában és vállalásában aktív, kezdeményező, segítőkész. 

- Iskolai felszerelése rendben tartott és hiánytalan. 

- Az iskolai foglalkozásokra pontosan érkezik. 

 

Jó érdemjegyet kaphat az a tanuló, aki az alábbiak közül mindegyik feltételnek megfelel: 

- Tanulmányi kötelezettségét és vállalt iskolai kötelezettségét folyamatosan és rendszeresen 

elvégzi. 

- Tanulmányi eredményeit, osztályzatait igyekszik képességeinek megfelelő szinten tartani. 

- Tanulmányi eredményeiben képességei felett teljesít.  

- Tanórákon, iskolai foglalkozásokon általában figyel, de aktivitása változó. 

- Munkavégzése általában pontos, megbízható. 

- Iskolai felszerelése rendben tartott, többnyire hiánytalan. 

 

Változó érdemjegyet kaphat az a tanuló, akire az alábbi pontok közül bármelyik teljesül: 

- Tanulmányi kötelezettségeit rendszertelenül, nem kellő alapossággal teljesíti, emiatt 

eredményei, osztályzatai szélsőséges ingadozásokat mutatnak. 

- Munkavégzése, aktivitása ingadozó, felületes, munkavégzésre csak időszakosan 

ösztönözhető. 

- Iskolai felszerelése több alkalommal hiányos, vagy nem kellően rendben tartott. 
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Hanyag érdemjegyet kaphat az a tanuló, akire az alábbi pontok közül bármelyik teljesül: 

- Képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz a követelmények teljesítése 

érdekében, tanulási kötelességeit gyakran elhanyagolja. 

- Iskolai foglalkozásokon nem figyel, az iskolai munkával, követelményekkel szemben 

érdektelenséget, közömbösséget tanúsít. 

- Iskolai felszerelése rendetlen, rendszeresen hiányos. 

Az adott hónapban legalább 3 tantárgyból elégtelen osztályzatot szerez. 

 

Félévi és év végi osztályzatok meghatározása 

A félévi és év végi magatartás és szorgalom jegyek meghatározása a havi jegyek átlaga a 

kerekítés szabályai szerint (pl. 3,76-tól felfelé kerekítés történik). 

Havi jegyektől függetlenül hanyag a szorgalom jegye annak a tanulónak, aki a félév vagy év 

vége zárásakor elégtelen osztályzatot szerez valamelyik tantárgyból. 

Az a tanuló, akinek év végi bizonyítványa kitűnő, nevelőtestületi dicséretet kaphat. 

A tanulók által elért eredményeket az iskola többi tanulója az iskolahíradóból ismerheti meg. 

A dicséret lehet: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi.(szóban, írásban) 

 

Év végén: oklevél és könyvjutalomban részesül az, akinek év végi bizonyítványa kitűnő  

 (minden tárgyból jeles) 

 - oklevél jutalomban részesül az akinek év végi bizonyítványa jeles ( 1-2 tárgyból jó 

minősítése van) 

 - tanév végén jutalomkönyv illetve oklevél adható kiemelkedő versenyeredményért, 

közösségi munkáért. 

 

Tanévzáró ünnepélyen emlékplakett adományozható. 

 - Év tanulója  

  - az adott tanévben országos tanulmányi versenyen az 1-10 helyezett között 

van, és tanulmányi eredménye jó. 

 - Év sportolója 

  - az adott tanévben kiemelkedő sporteredményért, sportmunkáért 
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- Jó tanuló  

  - 4. osztályos tanulónak a 4 év során nyújtott kitűnő/jeles tanulmányi 

eredményéért 

  - 8. osztályos tanulónak az 5-8. osztályokban nyújtott kitűnő/jeles tanulmányi 

eredményéért 

 - Jó sportoló 

  - 4. osztályos tanulónak a 4 év során nyújtott kimagasló spotmunkájáért 

  - 8. osztályos tanulónak az 5-8. osztályokban nyújtott kimagasló 

sportmunkájáért 

 - Jó tanuló, jó sportoló 

  - 4. osztályos tanulónak a 4 éves kimagasló tanulmányi- és sportmunkájáért 

  - 8. osztályos tanulónak a 8 éves kimagasló tanulmányi- és sportmunkájáért 

 - A Herendi Iskoláért  

  - 8. osztályos tanulónak a 8 éves kimagasló tanulmányi-, sport-, kulturális-, 

közösségi munkáért 

 - Kiváló tanuló 

  - 8. osztályos tanulónak kitűnő tanulmányi eredményéért és országos 

tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezéséért. 

11. Fegyelmezés 

A tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségénél a 2011. évi CXC. tv.  a nemzeti köznevelésről 

meghatározásai az irányadók. 

A tanuló elmarasztalható:  

 - a házirend megszegése, 

 - az elvállalt feladatok hanyag teljesítése, 

 - késés, 

 - szünetben tanúsított magatartás (udvaros szünet),  

 - igazolatlan mulasztás, 

 - rongálás, károkozás miatt. 

Osztályfőnöki, szaktanári vagy igazgatói figyelmeztetést kap az a tanuló, aki az iskola 

dolgozóival, tanulótársaival szemben tiszteletlen, az órán többszöri figyelmeztetés ellenére  
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sem dolgozik, illetve házi feladatot nem készít, tanulótársai munkáját akadályozza, a tanóra 

rendjét rendszeresen bomlasztja. 

 

11.1. A fegyelmezés fokozatai és formái 

- kedvezmények, juttatások megvonása (pl. diákprogramokon való részvétel (pl. farsang) 

megtiltása), 

- szaktanári figyelmeztetés (szóban, írásban) 

- osztályfőnöki figyelmeztetés szóban, írásban (pl. 5 alkalommal nem mutatja be az 

ellenőrzőjét a tanuló), 

- osztályfőnöki intő írásban, 

- osztályfőnöki rovó írásban 

- igazgatói figyelmeztetés (szóban, írásban) 

- igazgatói intő írásban 

- igazgatói rovó írásban 

A fegyelmező és fegyelmi büntetések fokozatai ismételhetőek. Alapját képezik a magatartás 

és szorgalom félévi és év végi érdemjegyek megállapításának 

 

11.2. A figyelmeztetések általános lépései  

 - súlyos esetben a köztes lépések kihagyhatók 

- 3 szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés után írásbeli figyelmeztetés, 

- 2 írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés után osztályfőnöki intő, 

- igazgatói figyelmeztetés szóban, 

- igazgatói figyelmeztetés írásban, 

- igazgatói intés. 

Amennyiben 3 szóbeli vagy egy írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetést kap a tanuló, az adott 

hónapban a magatartás jegye változónál (3-as érdemjegy) jobb nem lehet. 

Osztályfőnöki intő vagy annál magasabb fokozat esetén a tanuló adott havi magatartásjegye 

rossz (2) minősítésű. Nem vehet részt a nevelő által meghatározott rendezvényen (pl. farsang, 

buli, kirándulás, diáknap stb.). 
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11.3. A fegyelmi intézkedések fokozatai és formái 

- megrovás, 

- szigorú megrovás, 

- meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, 

- napköziből való kitiltás (védve a többi tanuló érdekeit, nyugalmát) 

 (Megjegyzés: Fegyelmi büntetés a megrovás és szigorú megrovás fokozatok kivételével csak 

fegyelmi eljárás keretében szabható ki.) 

 

11.4. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás rendje 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli 

határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindításánál és 

lefolytatásánál a 2011.CXC. törvény 58.§-a és 20/2012. EMMI rendelet 56-60.§-a mérvadó. 

A Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, 

hogy közösen működtessék a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, 

melyről a 20/2012-es EMMI rendelet 53-54.§-a rendelkezik. 

Egyeztető eljárást azonos ügyben legfeljebb kétszer lehet kezdeményezni. Az egyeztető 

eljáráson jelen kell lennie a kötelességszegőnek, a sértettnek, az igazgatónak, az 

osztályfőnöknek. Jelen lehetnek továbbá az érintett kiskorúak szülei, a Szülői Munkaközösség 

elnöke, a DÖK munkáját segítő tanár. 

Az egyeztető eljárás célja 

- a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján 

- a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása 

érdekében. 

Az egyeztető eljárás rendje: 

- Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett vagy kiskorú 

kötelességszegő esetén a szülő egyetért. 

- Az eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő kiskorú szülőjének figyelmét 

fel kell hívni arra, hogy igénybe veheti az egyeztető eljárást, feltéve, hogy ehhez a szülő 

hozzájárult. 

- A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási 

napon belül – írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. 
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- A fegyelmi eljárást akkor is folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, 

továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető 

eljárás nem vezetett eredményre. 

- Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem 

orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges 

időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. 

- Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi 

eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. 

- Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető 

eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló 

osztályközösségében, iskolagyűlésen meg lehet vitatni 

 

11.5. Távolmaradás, mulasztás, késés 

Késés: Ha a tanuló becsengetés és a tanár után érkezik a terembe, a napló mulasztási részében 

„K” bejegyzést kap, mely a késést jelenti. A késésből adódódó idők összegzésével a tanuló 

igazolatlan órát kap, ha az elérte a 45 percet. Öt igazolatlan óra egy igazolatlan napot jelent, 

mely a bizonyítványba is bekerül. 

Mulasztás: Ha a tanuló az iskolai foglakozásokról távol marad, a mulasztását igazolnia kell 

egy héten belül az osztályfőnöknél. 

Igazolási lehetőségek: 

-  Betegség esetén orvosi igazolás.  

-  Kórházi ellátást igazoló lap.  

-  Egy tanévben három napot igazolhat a szülő. 

-  A nyolcadikos tanulók beiskolázását segítjük azzal, hogy nyílt napokon vehetnek részt egy 

tanévben három alkalommal, melyet a középiskolától kért és kapott részvételt igazoló lappal 

igazolhatnak.  

A fenti hiányzások esetén a tanuló köteles az elmaradt tananyagot és írásbeli munkákat 

pótolni a szaktanár által megadott határidőn belül. 

Hosszabb idejű (nyaralás, síelés, stb.) előre látható mulasztás esetén a szülő írásban 

kérelmezheti a távolmaradást, melyet az igazgató engedélyezhet. Az ilyen esetekben a 

hiányzó tanuló köteles előre megérdeklődni szaktanáraitól, hogy távolmaradása alatt milyen  
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tananyagot vesznek és köteles azt adott határidőn belül pótolni. Egyesületi színekben 

versenyző tanuló mulasztását edzői kikérővel lehet igazolni, ha a távolmaradást a versenyt 

megelőzően az igazgató jóváhagyta. 

Az első és minden további igazolatlan nap mulasztása esetén az iskola köteles írásban 

értesíteni a szülőt, a gyermekvédelmi szolgálatot. A szülőt tájékoztatja a következményekről. 

Ha a tanuló egy tanévben eléri a tíz igazolatlan órát 

- az iskola értesíti a kormányhivatalt  

- az iskola intézkedési tervet dolgoz ki a gyermekjóléti szolgálattal.  

 

Ha a tanuló egy tanévben eléri a harminc igazolatlan órát 

- az iskola értesíti a szabálysértési hatóságot.  

Ha a tanuló összes mulasztása meghaladja egy tanévben a 250 órát (vagy egy tantárgy esetén 

a tantárgyi óraszám 30%-át) és emiatt teljesítménye nem értékelhető, a tanév végén nem 

osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy az elméleti tárgyból osztályozó 

vizsgát tegyen. 

12. Intézményi óvó, védő szabályok 

Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és 

testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, baleset, vagy ennek veszélye esetén 

a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Az iskolában esős, sáros, havas idő esetén higiéniai és egészségvédelmi okokból alsó 

tagozaton váltócipő használata kötelező, felső tagozaton ajánlott. 

Szándékos, illetve véletlen rongálás esetén az okozott kárt az igazgatóhelyettesi irodában 

jelenteni kell. 

Minden tanulói balesetet azonnal jelenteni kell az igazgatóhelyettesi irodában, melyről 

baleseti jegyzőkönyvet kell felvenni. 

A balesetvédelmi oktatás tényét az osztálynaplóba is be kell vezetni. Az iskola 

sportlétesítményeit a tanulók csak tanári felügyelet, illetve engedély mellett használhatják. 

A tanulóknak az iskola egész területén (tantermekben, folyósokon, udvaron) úgy kell 

közlekedniük, viselkedniük, hogy azzal se mások, se maguk testi épségét ne veszélyeztessék. 
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Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi és a Tűzvédelmi szabályzatot, valamint 

tűz esetére előírt utasításokat, a menekülés útját. 

 

12.1. Megelőző intézkedések 

- Vezetők feladata: Az intézmény biztonságos működtetése. Azonnal gondoskodik a 

tudomására jutott balesetveszély elhárításáról. 

- Ügyeletes nevelő feladatai: Szünetekben, tanítás előtt biztosítja a tantermek, folyosók 

rendjét. Rendszeresen ellenőrzi az osztályokban tartózkodó gyerekeket, és becsengetésig  

ügyel azok testi épségére. Ha baleset történik, azonnal értesíti az iskolavezetést és a baleset 

súlyosságára való tekintettel intézkedik (mentő, orvos, stb.). 

- Pedagógusok általános feladatai: Ha veszélyhelyzetet észlelnek, azonnal intézkednek 

annak elhárításáról. A tanórán - a becsengetés kezdetétől a tanóra végéig - felelősek a tanulók 

testi épségéért. Szakórán történt baleset esetén megteszik a szükséges intézkedést (mentő, 

szülő értesítése, stb.). 

- Osztályfőnökök feladatai: A tanév első napján tájékoztatja a gyerekeket a házirendről, a 

balesetvédelemről. Az osztályfőnökök folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók 

viselkedését, figyelmeztetik őket az esetleges balesetveszélyre. 

- Testnevelést tanítók feladatai a balesetek megelőzésében és baleset esetén. Első tanórán 

megismertetik a tanulókkal a baleset megelőzési szabályokat. Rendszeresen ellenőrzik a 

sportszerek állapotát, a sportpályát és az ugrógödröt. A kézilabda kapu stabilitását 

rendszeresen a testnevelők ellenőrzik. Ha balesetveszélyt észlelnek, azonnal jelentik az 

igazgatónak, az igazgatóhelyetteseknek. Baleset esetén intézkednek.  Az eset súlyosságának 

megfelelően:- Elsősegély nyújtása 

             - Mentő-szakorvos értesítése 

- Technikát tanító pedagógusok feladatai: Minden tanév első óráján általános balesetvédelmi 

oktatást tart. Új szerszám, új anyag bevezetése esetén a veszélyekre felhívja a figyelmet. 

Árammal működő gépek esetén csak 24 V-ra letranszformáltat használtat. A szakképzőben és 

a bútorüzemben is érvényesek a házirend pontjai. Be kell tartani az adott helyen érvényes 

balesetvédelmi előírásokat. A másik intézménybe történő közlekedés közben is a házirend 

rendelkezései az iránymutatóak. 
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- Fizikát-kémiát tanító pedagógusok feladatai: A tanév első fizika-kémia óráján 

balesetvédelmi oktatást tart. Tanulói kísérleteket csak tanár jelenlétében végezhetnek a 

gyermekek. 

Elektromosságtani kísérleteknél csak kisfeszültségű áramforrást használhatnak. Ügyel arra, 

hogy hálózati áramforrásról csak a tanár kísérletezhet. Tanulók csak tanári engedéllyel 

léphetnek be a fizika-kémia tanterembe, szertárba. 

- Napközisek feladatai: A kézműves foglalkozások előtt felhívja a figyelmet a 

balesetveszélyt előidéző helyzetekre (pl. olló, tű használata). Szabad foglalkozáson, az 

udvaron is ott van a gyerekek között, ügyel azok testi épségére. Heti rendszerességgel  

megbeszéli a gyerekekkel, mit szabad, mit nem. Ügyel a sporteszközök biztonságos 

használatára. 

- Nem pedagógus munkatársak feladatai: A karbantartó, takarítók rendszeresen ellenőrzik a 

lépcsők, ablakok, ajtók, konnektorok, világítótestek stb. állapotát. Ha meghibásodást 

észlelnek azonnal tájékoztatják az iskola vezetőit. 

 

12.2. Gyermekbalesetekkel kapcsolatos teendők: 

A tanuló és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 

- 3 napon túli gyógyuló sérülést okozó tanuló és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell 

vizsgálni. Fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 

Ezekről a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-

egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig 

meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a tanulóknak, gyermek és kiskorú 

esetén a szülőnek, egy példányt a kiállító nevelési-oktatási intézmény őriz meg. 

 Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás 

határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 

A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézmények - telefonon, telefaxon vagy 

személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével az 

intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú 

munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 
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 Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely 

1. A sérült halálát okozza 

2. Valamely érzékszerv károsodása 

3. Életveszélyes sérülés 

4. Súlyos csonkolás 

5. A beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart 

okozott. 

 

12.3. Bombariadó esetén követendő eljárás 

Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát, vagy ahhoz hasonló robbanó eszközt 

helyeztek el, haladéktalanul értesíteni köteles az intézmény vezetőjét. 

Az intézményvezető a lehető legrövidebb időn belül értesíti erről a tényről az épületben lévő 

valamennyi személyt, majd elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. 

Az intézményvezető-helyettesek közreműködnek az intézmény elhagyásának 

lebonyolításában. 

Az intézményvezető utasítására értesítik a rendőrséget, valamint a tűzoltóságot a 

bombariadóról. 

13. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 

A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az 

iskola igazgatója készíti el. 

A házirend tervezetét megvitatja a nevelők munkaközösségei, szülői közösség. 

A házirend elfogadás előtt az igazgató beszerzi a diákönkormányzat és a szülői szervezet 

véleményét. 

Módosításnál az előbbiek szerint kell eljárni. 
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14. A házirend elfogadása és jóváhagyása 

Az iskolai házirendet az iskola diákönkormányzata megtárgyalta és a benne foglaltakkal 

egyetértett. 

Az iskolai házirendet a Szülői Munkaközösség megtárgyalta és a benne foglaltakkal 

egyetértett.  

Az iskolai házirendet az iskola nevelőtestülete 2016. október 15-én tartott értekezletén  

elfogadta.  

A házirend hatályba lépésének időpontja: 2016. november 1.  

 

 

Herend, 2016. október 28.  

 

 

    ………………………………………… 

     intézményvezető 

 

 

    ………………………………………… 

     a szülői szervezet nevében  

  

 

 

    ………………………………………… 

     a diákönkormányzat nevében   
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