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1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint 

az iskola munkarendjét. Személyi hatálya a tanulókra, a pedagógusokra, az intézmény dolgo-

zóira és a szülőkre terjed ki, valamint az iskola épületét és eszközeit bármilyen formában 

igénybe vevő személyekre.  

A Házirendet: 

 az iskola igazgatója készíti el, 

 és a nevelőtestület fogadja el. 

A Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat 

egyetértési jogot gyakorol. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezzel 

egyidőben hatályát veszti a korábbi Házirend. 

Ezen házirend: 

 a Közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi LXXIX. törvény; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) 

OM rendelet; 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján ké-

szült. 

A Házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - 

kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra, 

más alkalmazottra és a szülőkre egyaránt. 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek ismertetni tanítványaik-

kal a Házirend tartalmát, és segítséget nyújtani annak értelmezéséhez. A többi érintett a 

könyvtárban, (ill. a szülő gyermeke iskolánkba való beiratásakor) olvashatja el a Házirendet. 

1.1 Az intézmény adatai 

 

neve: Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 

Schwabenberger Jókai Mór Grundschule und Deutsche Nationalitätenschule 

székhelye: 1125 Budapest XII. kerület Hegyvidék, Diana út. 4. 
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alapító szerve: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

         1054. Budapest, Akadémia u. 3.  

fenntartója: Közép-Budai Tankerületi Központ 

1027. Budapest, Fő u. 80. 

 

1.2 Az iskola nagyobb tanulóközösségei 

A tanulók nagyobb közössége a tanulólétszám 50 %-a. 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 

kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát. 
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2 JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 

2.1 A tanulók jogai 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 

Az iskola minden tanulójának joga, hogy: 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt,  

 igénybe vegye - a szabályok betartásával - az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta 

tanulmányi, szabadidős és egyéb lehetőségeket (korrepetálás, szakkör, tanfolyam, sportkör, 

táborok, könyvtár, kedvezményes étkezés),   

 napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön, 

 rendszeres egészségügyi felügyeletet kapjon, 

 személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, 

 érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, 

 vallási és világnézeti meggyőződését tiszteletben tartsák, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, pályázatokon,  

 legfeljebb napi két témazáró dolgozatot írjon, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez,  

 kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja,   

 tanulmányi előmeneteléről, iskolai viselkedéséről szülője tájékoztatást kapjon (szülői 

értekezlet, fogadóóra),  

 választó, illetve választható legyen (felső tagozaton a diákönkormányzati tisztségekre),  

 javaslatot tegyen, kezdeményezzen az iskolai közösséget érintő kérdésekben, programok-

ban, és ezen munkálatokban részt vegyen,  

 egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke és az iskolaveze-

tés segítségét, 

 a jogszabályokban meghatározott módon részesüljön a szociális és társadalmi kedvezmé-

nyekben,  
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2.2 A tanulói jogok gyakorlása 

Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben 

előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. A megbe-

szélés az érintett személyek részvételével zajlik. 

Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákönkormányzati gyűlé-

sen történik. 

Az iskolai közösségek az életüket érintő kérdésekben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül 

érvényesíthetik jogaikat. 

A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő 

kérdésekben ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. 

Az iskola vezetősége az előbbitől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 

A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, 

melyhez az iskola biztosítja a szükséges feltételeket. 

 Diákkör létrehozását minimum tíz tanuló írásban kezdeményezheti.  

 Az iskolában tantárgyi, kulturális és sport diákkörök alakíthatók.  

 Megalakulását –a szükséges feltételek megléte esetén- az iskolai munkaközösség-vezetők, 

a diákönkormányzat javaslatára az intézmény vezetője egy tanévre szólóan engedélyezi. 

 A diákkört pedagógus irányíthatja, vezetheti. 

Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11.§ (1) bekezdése a) - d) pontjaiban 

meghatározott jogaikat az iskolai tanév megkezdésétől itteni tanulmányaik befejezéséig gya-

korolhatják. 

2.3 A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékozta-

tásának rendje és formái 

A tanulók, és szüleik tájékoztatására a tanév elején mindenki kézhez kapja az éves esemény-

naptárt és – szükség esetén – a tanév közben több tájékoztató levelet. Emellett az ellenőrző 

könyvbe minden fontos aktuális információ bekerül. 

Alsó tagozaton az osztálytanító tájékoztatja a tanulókat az iskolai élettel kapcsolatos tudniva-

lókról. 

A felsős tanulók tájékoztatásának és véleménynyilvánításának fórumai az osztályfőnöki órák 

(hetente), a diákönkormányzati megbeszélések (havonta), és az iskolagyűlések (negyedéven-

te). Ezen alkalmakkor a tanulók feltehetik kérdéseiket, melyekre választ kapnak, valamint 
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javaslatokat tehetnek az iskolai élettel kapcsolatban, melyet a tantestület figyelembe vesz, 

mérlegel. 

2.4 A tanulók kötelességei 

A tanulói jogviszony létrejöttével (beiratkozás) az iskola minden tanulójának kötelessége, 

hogy:  

 az általánosan elfogadott erkölcsi normáknak megfelelően viselkedjen az iskolán belül és 

kívül, 

 ismerje és betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit,  

 tartsa tiszteletben az intézmény valamennyi dolgozóját, valamint tanulótársait; emberi 

méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

 pontosan érkezzen az iskolába, és aktívan vegyen részt a tanórákon, a kötelező foglalko-

zásokon,  

 tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással - képességeinek megfe-

lelően - tanulmányi kötelezettségének,  

 érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében, szüleit folyamatosan tájékoztassa isko-

lai előmeneteléről (az ellenőrző aláíratása),  

 az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, véd-

je az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet,  

 ne gátolja a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem,  

 a tanuláshoz szükséges taneszközöket, felszereléseket hozza magával,  

 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfej-

lesztését, 

 védje saját és társai egészségét,   

 az iskolában tiszta, ápolt, kulturált és szolid külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjá-

rásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg; iskolánkban tilos: az arc-, haj- és körömfestés, 

valamint a testékszer viselése.  

 az iskolai ünnepélyeken ünneplő ruhában, (fehér ing vagy blúz, sötét szoknya vagy nad-

rág) jelenjen meg. 

 a testnevelés órák felszerelését az órát tartó testnevelő határozza meg, utcai cipővel a 

tornaterembe csak engedéllyel lehet bemenni, 
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 iskolai foglalkozásokon tilos a rágógumizás, mind az iskolában, mind az iskolán kívül 

tilos a dohányzás, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás. 

Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, egyéb híradástechnikai eszköz, 

nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha 

erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem 

vállal. 
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3 AZ ISKOLA MUNKARENDJE  

3.1 Általános működési szabályok 

Az intézmény nyitva tartása: 700 - 1800 

Ettől eltérő rendszeres vagy eseti programokat az iskolavezetéssel kell engedélyeztetni. Taní-

tási szünetekben az iskola zárva van, kivéve az ügyeleti napokat. 

A tanítás 745-kor kezdődik. Gyülekezés az agorán, zord időjárás esetén a földszinten 730-ig. 

Minden diák 740-ig érkezzen meg az iskolába, és foglalja el helyét a tanteremben, vagy a szak-

tantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. (A kisépületbe 735-kor indulnak át a gyerekek 

pedagógus kísérővel.) 

A 740 után iskolába érkező vagy a becsöngetésig helyét el nem foglaló diák későnek minősül. 

A későn érkezők nevét az órát tartó tanár rögzíti az osztálynaplóban. Öt késés magatartási 

fokozatot von maga után, valamint az intézményvezető felszólítja a szülőt, hogy gondoskod-

jék gyermeke pontos megérkezéséről az iskolába, ill. a tanórákra. 

 

A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. 

 

A csengetési rend az 1. számú mellékletben szerepel. 

 

Szünetekben a tanulók a folyosón, a tantermekben (kivétel a rajz-, technika-, számítástechnika 

és tornaterem), jó idő esetén (alsó tagozatosok: 2. szünet, felső tagozatosok: 3. szünet) az ud-

varon tartózkodhatnak. 

A szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. 

 

A tornateremben és a többi fent felsorolt kivételnél, valamint a szertárakban csak az illetékes 

tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 

 

A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely 

veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

 

Az iskola tanulóinak étkezését az ebédlő biztosítja. Itt reggeliznek (1. és 2. szünet) és ebédel-

nek tanulóink 1130 és 1420 között külön beosztás szerint. 
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A napközis foglalkozások a tanítás végétől 1615-ig tartanak. 1700 óráig ügyeletet biztosítunk.  

A délutáni tanulási időt 1445-1545 óra között tartjuk, ekkor távozásukkal nem zavarhatják a 

felkészülést a diákok. 

 

Tanítási és napközis idő alatt a diákok az iskola épületét csak igazgatói, ill. osztályfőnöki en-

gedéllyel vagy az iskola által jóváhagyott szülői kikérővel hagyhatják el. Egyéb esetben az 

iskolából ez alatt az idő alatt kilépni tilos, és súlyos fegyelmi vétség. 

 

A szabadidő hasznos eltöltését, a képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri 

foglalkozások, melyekre minél több érdeklődőt várunk. Az év elején elfogadott jelentkezők 

számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása egész évben kötelező. Év közben kima-

radni csak a szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. A tanu-

lószobai foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadóak. 

 

A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon a szünetekben intézhetik. Tanáraikat a tanári szo-

bából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. 

Rendkívüli esetben az igazgatót és helyetteseit azonnal is megkereshetik. 

 

Tűzriadó és egyéb veszélyhelyzet esetén  a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni 

az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványa-

ival. Az 1. tanítási napon próbariadót tartunk. 

3.1.1 Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok 

Az iskolai könyvtár minden tanulónak rendelkezésére áll, a kölcsönzési feltételeket első osz-

tályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási 

rendje a 2. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján 

az igazgató határozza meg tanévenként.) 

3.1.2 Az étkezések rendje 

A reggelit az 1., illetve a 2. szünetben fogyasztják el a tanulók az iskola ebédlőjében, illetve 

az osztálytermekben. 

Az ebédelés az alsó tagozatosoknak 1130 órától a tanulócsoportok órarendjéhez igazított be-

osztás szerint az ebédlőben történik.  
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A felső tagozatosok 1230 órától ebédelhetnek órarendjük szerint a tanítás befejezése után.  

Az uzsonnát a napközi (tanulószoba) időbeosztása szerint a tantermekben kapják a gyerekek. 

Az ebédlőben étkezni csak kultúráltan és pedagógus jelenlétében lehet. Ügyelni kell a helyi-

ség rendjére és tisztaságára.  

3.1.3 Napközibe és tanulószobára való felvétel 

Az iskola minden tanulója kérheti felvételét a napközibe ill. tanulószobára. Az írásos kérel-

meket az osztályfőnökök gyűjtik össze, és az iskolavezetés dönt a felvételről. Az elbírálás 

során figyelembe vesszük a csoportlétszámot, szociális rászorultságot. 

3.1.4 Egészségvédelem 

A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára, védőoltások beadásá-

ra - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői ügyelet 

van. 

3.1.5 Balesetvédelem 

A tanév megkezdésekor minden tanulónak baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. 

Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelős-

ének irányításával. 

A számítástechnikai, könyvtári és technikafoglalkozások, valamint a fizika-, kémia- és a test-

nevelésórák megkezdése előtt évente egy alkalommal munka-, illetve balesetvédelmi oktatás-

ban is részt kell venniük a tanulóknak. 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni 

az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

3.1.6 Vagyonvédelem, kártérítés 

A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, 

taneszközöknek, műszaki cikkeknek az állagát megóvni. 

Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló, ill. gondviselője köteles az okozott kárt megtéríte-

ni. 

3.1.7 A ruhatári szekrényekre vonatkozó szabályok 

 A felsős osztályok osztályfőnöki beosztás szerint használják a ruhatári szekrényeket, s 

azokat vagyonvédelmi okokból állandóan zárva tartják. A szekrénykulcsot a tanulók a 
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tanév elején megkapják, s azt a tanév végén kötelesek az osztályfőnöknek (gyermekvé-

delmi felelősnek) leadni. A kulcsot elvesztése esetén a diák saját költségén köteles pótol-

ni. 

 Egy szekrény két gyermek ruházatának, tornazsákjának és váltócipőjének tárolására szol-

gál. 

 A szekrények rendjéért, tisztaságáért az azt használó diákok a felelősek. Az osztályfőnök, 

illetve az igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű haszná-

lat ellenőrzésére a szekrényt használó diák jelenlétében. 

 A szekrények pótkulcsai az ezzel megbízott személynél (pl. gazdasági vezető) az erre 

rendszeresített dobozokban vannak elhelyezve. A felelős csak az adott szekrény használó-

jának adhatja ki a pótkulcsot.  

 Azok a tanulók, akik öltözőszekrényüket nem rendeltetésszerűen használják, a tanév hát-

ralévő idejére a használati jogot elveszítik. 

 Mindenki csak a számára kijelölt szekrényeket használhatja. 

3.1.8 Egyéb előírások 

Mobiltelefont a tanulók az iskola területén nem használhatnak. Ellenkező esetben a készülé-

keket elvesszük, és csak a szülőnek adjuk vissza.  

A közösségi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden 

tanulóra nézve kötelező. 

A közösségi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, 

szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg 

felelős. 

A köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felál-

lással köszöntik a tanulók. 

Az osztály tanulói a tantermeket csak rendezett, tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban 

hagyhatják el. A talált tárgyakat a portán kell leadni. 

A mellékhelyiségeket és az ott található tisztálkodási eszközöket rendeltetésüknek megfelelő-

en, a tisztaságra is ügyelve és takarékosan kell használni. 

Az iskolában és az iskolán kívül, továbbá az iskola által szervezett rendezvényeken elvárjuk a 

kulturált, becsületes, másokat tisztelő, fegyelmezett viselkedést. Tilos a szervezetre káros él-

vezeti cikkek fogyasztása! 
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3.1.9 Ellenőrző könyv 

Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely ok-

mány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. 

A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet be-

írni-beíratni, a bejegyzéseket a szaktanárral aláíratni. Minden bejegyzést a legrövidebb időn 

belül köteles a szülővel  láttamoztatni és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. 

Ha az ellenőrzőjét nem hozta el, a szaktanárnak bejelenti, aki ezt a naplóba rögzíti. Öt ellen-

őrzőhiány osztályfőnöki fokozatot von maga után. 

Ellenőrző elvesztése esetén az osztályfőnök új dokumentumot állít ki egy magatartási fokozat 

beírása mellett. 

3.1.10 A hetesi kötelességek 

 A táblát letörli, gondoskodik krétáról, szükség esetén – csak tanári engedéllyel - szellőz-

tet. 

 Felügyeli az osztályt a tanár megérkezéséig, ellenőrzi a létszámot. 

 Jelenti a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

 Ha a tanár nem érkezik meg az órára, akkor ezt becsengetés után öt perccel jelenti az 

igazgatóhelyettesnek. 

 Az óra végén a táblát letörli, ellenőrzi a terem rendjét, tisztaságát. 

 Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz. 

 A hetesi kötelezettség elmulasztása magatartásfüzeti bejegyzést von maga után. 

3.1.11 A naplófelelős feladata (felső tagozaton) 

Az óraközi szünetekben felelősségteljesen átviszi a naplót a következő tanterembe. 

Az első órára és az utolsó óráról a pedagógus viszi-hozza az osztálynaplót. 

3.1.12 Mulasztások igazolása 

Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. 

A mulasztás kétféleképpen igazolható: a szülő az ellenőrzőkönyvbe egy tanév alatt legfeljebb 

háromszor három napot igazolhat, háromnaposnál hosszabb hiányzás esetén orvosi igazolás 

szükséges. 
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Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő ötödik 

munkanapon. Ha ezt elmulasztják, a nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell 

tekinteni. 

Évente egy rendkívüli kikérőt (maximum egy hét) írhat a szülő az intézmény vezetőjéhez, 

melyről az osztályfőnök és az igazgató közösen döntenek. 

Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önké-

nyes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli 

büntetést von maga után. 

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegel-

ve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga leté-

telét. 

Ha a tantárgyak valamelyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár 

javaslatára a tantestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 

3.1.13 Tanulmányi kötelezettségek 

A tanulók a szorgalmi időben minden egyes tantárgyból folyamatos értékelést kapnak a Helyi 

Pedagógiai Programban és a tantárgyi tantervekben foglaltak szerint. A törvénynek és helyi 

dokumentumainknak megfelelően félévkor és tanév végén szöveges értékelést vagy osztályza-

tot kapnak diákjaink. Amennyiben nem a „felzárkóztatásra szorul” vagy „elégtelen” minősí-

tést kapta a gyermek, úgy az adott időszakban teljesítette tanulmányi kötelezettségét.  

Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 

250 órát. Aki ennél többet mulaszt – és emiatt a teljesítménye tanítási év közben nem volt 

érdemjeggyel értékelhető -, nem osztályozható a tanév végén. A nevelőtestület - az összes 

körülményt mérlegelve - dönthet az osztályozóvizsga letétele mellett. 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell ten-

nie, ha: 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel vagy folyamatos értékelés  alól,  

 hiányzásának mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a 

szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy a diák osztályozó vizsgát tehet.  

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, vagy három tantárgyból sikertelenül zárta 

az évet, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 
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3.1.14 A tanuló fegyelmi felelőssége 

Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben 

részesíthető. 

3.1.15 Fegyelmező intézkedések 

Tantárgyi, szaktanári: 

 figyelmeztető 

 intő 

 rovó 

Osztályfőnöki: 

 figyelmeztető (szóbeli, írásbeli) 

 intő 

 rovó 

Igazgatói: 

 figyelmeztető 

 intő 

 rovó 

Nevelőtestületi 

 szigorú megrovás 

 fegyelmi eljárás indítása 

 Felső tagozaton magatartásfüzetet is használunk. Öt magatartásfüzeti bejegyzés, öt 

késés, öt ellenőrzőhiány külön-külön magatartási fokozatot eredményez.  

3.1.16 Fegyelmi büntetés 

Súlyos fegyelmi vétség esetén a fegyelmi eljárás lefolytatására fegyelmi bizottságot kell lét-

rehozni. A fegyelmi eljárásra a törvény rendelkezései irányadók. 

Káros élvezeti cikkek fogyasztása esetén a tanuló büntetése igazgatói írásbeli intés. 

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 32.§ (1) szerint: Az iskolai szülői szervezet (közösség) és az 

iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy az iskolában az is-

kolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat közösen működtesse a fe-

gyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. 
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11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 32.§ (2) szerint: Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van 

lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kisko-

rú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. 

11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 32.§ (3) szerint: Ha a kötelességszegő és a sértett az egyezte-

tési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi 

eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függesz-

teni. 

3.1.17 A tanuló anyagi felelőssége 

Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes 

kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára az iskolaveze-

tés dönt vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni 

kell, és fel kell őket szólítani a kár megtérítésére.  

3.1.18 A tanuló munkájának elismerése 

A tanulók tudásszintjének ellenőrzésére a következő formákat használjuk: 

 szóbeli felelet, 

 írásbeli felelet, 

 témazáró dolgozat, 

 felmérés: 

 év eleji, 

 félévi, 

 év végi; 

 formája lehet: 

 diagnosztikus (helyzetfeltáró), 

 szummatív (lezáró, minősítő); 

 órai munka, 

 gyűjtőmunka. 

A félévi osztályzat az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. 

A félévi és az év végi osztályzatot a szaktanár határozza meg, aki azonos szaktárgyat tanító 

kollégáival egyetértésben az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő tantárgyi követel-

ményeket, az ellenőrzés és számonkérés formáit. 
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3.1.19 Tanulmányi teljesítmény értékelése 

Iskolánkban az értékelés a folyamatos munkára és a számonkérésre épül. 

Felmenő rendszerben a 2004-2005-ös tanévtől a következő értékelési formákat használjuk: 

3.1.19.1 1-3. osztályban és 4. osztályban félévkor: 

A tanulók teljesítményének értékelésénél tantárgyanként meghatároztuk a részterületeket. 

Ezek az adott tantárgyak tantervénél jelennek meg. 

Az értékelési területeknél a következő kategóriákat használjuk: kiválóan megfelelt, jól megfe-

lelt, megfelelt, fejlesztésre szorul, felzárkóztatásra szorul. 

A készségtantárgyaknál - rajz, technika, ének, testnevelés - a következő kategóriákat használ-

juk: kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, fejlesztésre szorul. 

A kézműves, színjátszó tantárgyakat nem minősítjük. 

3.1.19.2 4. osztályban tanév végén és 5-8. osztályban: 

A hagyományos osztályzatokat adjuk (1-5), ezekhez kapcsolódhat 

 félévkor: tantárgyi figyelmeztetés vagy dicséret, 

 év végén egész éves kiemelkedő teljesítményért tantárgyi dicséret esetén kitűnő minősítés, 

illetve általános nevelőtestületi dicséret. 

Az év végi osztályzat nemcsak a jegyek egész éves átlaga. Kialakításához figyelembe 

vesszük: 

 az egész éves munkát, 

 súlyozottan a témazáró dolgozatok eredményét, 

 az aktivitást (tanórai munka, gyűjtőmunka, versenyek), 

 a tantárgyhoz való viszonyulást, 

 a fejlődési tendenciát. 

3.1.20 A magatartás értékelése 

3.1.20.1 A tanulók magatartás-értékelésének és -minősítésének követelményei és for-

mája 1 - 3. osztályban és 4. félévben: 

A törvény értelmében félévkor és év végén a tanulók magatartását és szorgalmát szövegesen 

értékeljük. A szöveges értékelés meghatározott szempontok alapján történik. A szöveges érté-

kelésnél szavakat, kifejezéseket használunk. 

A magatartás szöveges értékelése 
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Tanórán 

Fegyelem: 

 

 

 

 

Önállóság: 

 

 

 

 

fegyelmezett, aktivitásával segíti a munkát 

előfordul, hogy fegyelmezetlen 

gyakran fegyelmezetlen 

fegyelmezetlenségével zavarja az órai munkát 

fegyelmezetlenségével akadályozza a tanítást 

önálló munkára képes 

kis segítségre szorul  

állandóan ösztönözni kell  

önállótlan 

Tanórán kívül 

Az iskolai élet szabályait 

(a házirendet): 

 

 

Az életkorának megfelelő, 

alapvető erkölcsi normákat: 

 

betartja  

időnként vét ellene  

gyakran megszegi 

súlyosan vét ellene  

 

betartja 

időnként vét ellenük 

gyakran megszegi 

súlyosan vét ellenük 

Társas kapcsolataiban 

 

 

 

 

 

Társas kapcsolataiban 

 

 

 

 

 

 

udvarias, udvariatlan; tisztelettudó, esetenként/gyakran tisztelet-

len; megbízható, esetenként megbízhatatlan; barátságos, segítő-

kész 

szófogadó, nem mindig fogad szót, szófogadatlan, elutasító 

nyílt, kezdeményező, zárkózott, visszahúzódó 

kiegyensúlyozott, kiszámíthatatlan 

felszabadult, szorongó, érzékeny, túlérzékeny, sportszerű,  

      a kudarcot jól kezeli, nehezen tűri, 

      rendbontó, kötekedő, indulatos 

képes megoldani a konfliktusokat, elkerüli a konfliktusokat,  

konfliktusokat gerjeszt, erőszakos, verekedős, esetenként     

      agresszív, csúnyán beszél 

a közösségre pozitív hatással van  
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Viszonya a környezethez 

jól szocializált 

a közösséghez nehezen alkalmazkodik 

gátolja a közösség fejlődését 

szépíti, óvja és védi szűkebb és tágabb környezetét 

közömbös, figyelmetlenségével kárt okoz 

rongál, tudatosan kárt okoz 

3.1.20.2 A tanulók magatartás-értékelésének és -minősítésének követelményei és for-

mája 4. év végén és 5–8. osztályban: 

A hagyományos (1-5) osztályzatokat adjuk a táblázatban található szempontok alapján. 

 Tanórán Tanórán kívül Viszonya a 

környezethez 

Hiányzás 

Példás Fegyelmezett, segíti 

a tanórai munkát, 

aktív, kiegyensúlyo-

zott. 

Az alapvető erkölcsi 

normákat életkorá-

nak megfelelően 

betartja, azonosul a 

közösségi célokkal, 

aktívan bekapcsoló-

dik a közösségi 

életbe. 

A felnőttekkel tiszte-

lettudó, udvarias, 

pozitívan hat a kö-

zösségre, társait a 

szabályok betartásá-

ra ösztönzi, segítő-

kész, óvja és védi 

szűkebb és tágabb 

környezetét. 

Csak indokoltan és 

igazoltan hiányzik, 

nem késik. 

Jó Igyekszik betartani a 

pedagógus utasítása-

it, általában fegyel-

mezett, passzív, 

ösztönzésre dolgo-

zik. 

Az esetek többségé-

ben betartja a házi-

rendet, viselkedése 

néha kifogásolható. 

Általában udvarias, 

törekszik a tisztelet-

tudó magatartásra, 

segítőkész, óvja 

környezetét, felsze-

relésére vigyáz, 

figyel a társaira, a 

felnőttekre. 

Igazoltan hiányzik, 

csak indokolt eset-

ben késik (legfeljebb 

kétszer). 

Változó Viselkedése kifogá-

solható, nyugtalan, 

többször kell fi-

gyelmeztetni, nem 

vesz részt a munká-

ban. 

Csak ösztönzésre 

vesz részt a közös-

ségi munkában, 

közömbös. 

Esetenként udvariat-

lan, agresszív, csú-

nyán beszél, nyegle, 

társait nem szívesen 

segíti, kötekedő. 

Igazolatlanul is mu-

laszt, 4-5 alkalom-

mal késik, indoklása 

elfogadhatatlan. 

Rossz Fegyelmezetlen, 

nem használ neki a 

figyelmeztetés, köz-

beszólásaival, meg-

jegyzéseivel zavarja 

az órát, társait, aka-

dályozza a munkát. 

Viselkedésével gá-

tolja a közösség 

fejlődését, az alapve-

tő erkölcsi normákat 

figyelmeztetésre sem 

tartja be, súlyosan 

vét az iskola szabá-

lyai ellen. 

A közösségi célok-

kal szembefordul, 

negatív hatással van 

társaira, udvariatlan, 

veszélyezteti társait, 

hangoskodó, agres--

szív, csúnyán beszél, 

rongál, tudatosan 

okoz kárt. 

Több igazolatlan 

mulasztása van, 

rendszeresen késik. 
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3.1.21 A szorgalom értékelése 

3.1.21.1 Szorgalom szöveges értékelése 1-3. osztályban és 4. félévkor: 

Aktivitás 

 

 

 

Figyelem 

 

lelkes, segíti a munkát 

érdeklődő, aktív, versengő, biztatni kell, gyakran passzív, érdekte-

len, közömbös 

a tanórákon mindig figyel, figyelme néha/sokszor elkalandozik, 

tartós, rövid ideig tart, szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valami-

re, figyelmetlen 

Tanulmányi munka 

Képességek: 

 

 

Munkatempó: 

 

 

 

Munkavégzés minősége: 

 

 

Kötelességtudat: 

 

képessége szerint teljesít 

képessége alatt teljesít 

teljesítménye ingadozó 

gyors 

megfelelő (optimális) 

kicsit lassú 

lassú 

igényes, gondos, megbízható, kitartó, elmélyült, 

elfogadható, igénytelen, pontatlan, figyelmetlen, szétszórt, 

nincs kitartása, felszínesen dolgozik 

kötelességtudata magas fokú 

ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik 

csak utasításra kezd munkához 

nem hajlandó a munkavégzésre 

feladatait nem végzi el 

nem törődik kötelességeivel 

Felszerelés: 

 

Felkészülés, házi feladat: 

rendes, elfogadható, rendetlen, igénytelen 

hiánytalan, néha hiányos, gyakran hiányos 

hiánytalan, néha hiányos, gyakran hiányzik 

a tanórákra felkészül, nem mindig készül fel, gyakran nem készül 

fel 
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Tanórán kívüli munka érdeklődése a tanórán kívüli ismeretekre is kiterjed 

gyűjtőmunkában aktív 

ösztönzésre vállal külön feladatot 

ritkán vállal külön feladatot 

sohasem vállal külön feladatot 

Amennyiben a gyermek valamelyik tulajdonsága annyira eltér a fentiektől, hogy a kifejezések 

módosításra, illetve kiegészítésre szorulnak, az osztályozó konferencián van erre lehetőség. 

 

3.1.21.2 A szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei és formái a 4. év 

végén és 5–8. osztályban: 

 

 Aktivitás Tanulmányi munka Felszerelés, 

házi feladat 

Tanórán kívüli mun-

ka 

Példás Lelkesen, kitartóan 

segíti az órai mun-

kát, rendszeresen 

készül, szívesen 

vállal többletfelada-

tot. 

Igényes, önálló, 

megbízható, képes-

sége szerint teljesít, 

érdeklődő, ellenőrzi 

magát, jó tempóban 

dolgozik, gondos. 

Tiszta, rendezett, 

hiánytalan, rendes. 

Érdeklődése a tan-

órán kívüli ismere-

tekre is kiterjed, a 

gyűjtőmunkában 

aktív. 

Jó Részt vesz az órai 

munkában, de bizta-

tásra van szüksége. 

Képessége szerint 

teljesít, általában 

felkészült, érdeklő-

dése megmarad a 

tanóra keretein belül, 

ellenőrzi a munkáját. 

Általában pontos, 

házi feladata néha 

hiányos. 

Ösztönzésre vállal 

külön feladatot. 

Változó Csak biztatásra vesz 

részt az órai munká-

ban, nincs kitartása. 

A munkában inga-

dozó, pontatlan, 

igénytelen, lassú, 

figyelmetlen, képes-

sége alatt teljesít, 

ellenőrzést igényel. 

Felszerelése kifogá-

solható, füzetei ren-

detlenek, házi fel-

adata sokszor hiány-

zik, nem pótol. 

Csak időnként vesz 

részt az iskola életé-

ben. 

Hanyag Passzív, érdektelen. Állandó segítséget 

igényel, munkáját 

gyakran figyelmez-

tetésre sem végzi el, 

megbízhatatlan. 

Felszerelése és fel-

adatai rendszeresen 

hiányosak, hiányoz-

nak, rendetlen, 

igénytelen. 

Közömbös, nem 

vesz részt az iskola 

életében. 
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3.1.22 Jutalmazások 

3.1.22.1 Dicséretek 

 Osztályfőnöki, szaktanári: 

 példás magatartásért, szorgalomért, 

 közösségi munkáért, 

 kiemelkedő tantárgyi teljesítményért. 

 Igazgatói: 

 eredményes versenyszereplésért, 

 kimagasló teljesítményért, 

 iskolai szintű szereplésért, 

 többletmunkáért. 

 Nevelőtestületi: 

 példamutató magatartásért, szorgalomért, 

 közösségi munkáért, 

 kimagasló teljesítményért. 

3.1.22.2 Jutalmak 

 könyv, oklevél, emblémás iskolai póló, 

 anyagi támogatás, 

 egyéb, 

 cím adományozása: 

 Arany Napóra Díj a 4. osztályosok (osztályonként egy fő) részére, 

 Jókai-díj, Jókai-oklevél a 8. osztályosok részére (feltételeit a Jókai-díj alapító okirata 

rögzíti), 

 az iskolai könyvtár rendszeres és intenzív használatáért 

3.1.23 Az osztályközösségek jutalmazása 

Az egész tanévre kiterjedő pontverseny összesített végeredményében győztes felsős osztály 

tanítás nélküli napot kap. Ennek időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok 

egyeztetik. A programot az osztályfőnök a tanulókkal egyetértésben állítja össze.  
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3.1.24 A hivatalos ügyek intézésének rendje 

 A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordul-

hatnak.  

 Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató vagy helyettesei dönte-

nek, meghallgatva az osztályfőnök véleményét is.  

 A tanulók a titkárságot a szokásos napi ügyek intézése miatt délelőtt az óraközi szünetek-

ben kereshetik fel. 

 Étkezési térítési díj befizetését csak a megadott napokon és időben tehetik meg. 

 A gyermekvédelmi felelőst a hirdetőtáblákon megjelölt időpontokban kereshetik fel. 

 A szülők a tanítókkal, tanárokkal, az iskola vezetőségével konzultálhatnak az esemény-

naptárban előre jelzett szülői értekezleteken, általános és egyéni fogadóórákon és egyéb 

előre egyeztetett időpontokban. 

 Nyílt rendezvényeinkre szeretettel várjuk a szülőket, hozzátartozókat. 
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4 TÉRÍTÉSI DÍJAK 

4.1 Ingyenes oktatás 

A magyar közoktatásban a pedagógiai szolgáltatások többsége ingyenes. A tv. 114-117. §-a 

szabályozza az alapoktatás ingyen igénybe vehető szolgáltatásait. 

Térítési díjat kell fizetni azon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb szolgáltatás után, melynek 

finanszírozása nincs a fenntartó által biztosítva.  

4.2 Étkezési díj 

Tanulóink jogszabályban meghatározott térítési díj ellenében vehetik igénybe az iskolai étkez-

tetést. A térítési díj mérséklését a család szociális helyzete alapján lehet kérvényezni. 

A befizetés időpontjait fél évre előre megadjuk. A befizetésre két nap áll a szülő rendelkezé-

sére. Minden hónapban biztosítunk egy pótbefizetést is. A napközisek, az önköltségesek és a 

szociális támogatásban résztvevők is az iskolatitkárnál fizetnek be. 

A befizetés idejét a GESZ által meghatározott időpontokhoz igazítjuk. 

A befizetések regisztrálása számítógépen történik, a befizetésről a befizetett tanuló igazolást 

kap. 

A visszafizetés feltétele az iskolatitkárnál telefonon vagy személyesen reggel 9 óráig bejelen-

tett lemondás. Ennek betartása különösen fontos a szociális támogatásban részesülők eseté-

ben, a jelentéskötelezettség többszöri elmulasztása ugyanis a kedvezmény megvonásával jár. 

A visszafizetés a következő befizetéskor történik. 
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4.3 Diákigazolvány 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos nyomtatványokat a törvényben megadott határidőn belül az 

iskola rendeli meg. A megrendelés teljesítéséről visszaigazolást küld. 

Az állandó, illetve ideiglenesen kiadott diákigazolványok kiállítását, valamint visszavonását 

külön nyilvántartásban kezeljük. 

Az évenkénti érvényesítést a diákigazolványhoz rendelt matrica felragasztásával végzi az is-

kolatitkár, aminek megtörténtét a diák, illetve a szülő aláírásával igazolja. 

Rongált vagy elvesztett igazolvány pótlását a szülő kezdeményezi. Az erre a célra az iskolától 

átvett nyomtatványt kitöltve és aláírva, a nyomtatványhoz tartozó csekk befizetését igazolva 

adja le az iskolának, mely a pótlást postai úton rendeli meg. 
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5 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK  

5.1 A szociális támogatás elvei 

A intézmény részére a fenntartó biztosítja a szociális támogatás pénzeszközeit. Az elosztás 

elveinél elsődleges a rászorultság mértékének figyelembe vétele (az egy főre jutó jövedelem, 

a családtagok száma, a család egészségi állapota, munkaviszony). 

5.2 Étkezési hozzájárulás 

A támogatást mindenkor a Budapest Hegyvidék XII. Kerületi Önkormányzat szociális ellátá-

sokról szóló rendelete határozza meg. Jelenleg érvényes a 22/1993 (XI.23.) módosítva a 

7/1997 (II.26.) rendelettel. 

Szociális étkezési kedvezményt igényelhet az a tanuló, akinek a családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének másfélszeresét. 

A kedvezmények igénylését minden év szeptember 1-je és 20-a között kell benyújtani. 

5.3 Tankönyvtámogatás 

A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. §-ának (4)-(6). bekezdése hatá-

rozza meg, milyen feladatai vannak az iskolának a tankönyvekkel kapcsolatos kedvezmények 

biztosítása terén.  

A normatív kedvezményt (ingyenességet) a törvény által előírt módon biztosítja az iskola az 

arra jogosult tanulók részére.  

Az iskola, amennyiben anyagi kerete engedi, további kedvezményt biztosít. Az elosztásnál 

figyelembe vesszük a szociális rászorultságot, valamint a gyermekvédelmi felelős és az osz-

tályfőnök javaslatát. 

5.4 Segélyek 

Az Önkormányzat Népjóléti Iroda Gyámügyi Csoportja intézi az igényléseket. A kérvényt 

vagy az iskolában, vagy az irodában kell beadni, de az iroda minden esetben kikéri az intéz-

mény véleményét. Alanyi jogon járó többgyerekes kedvezményre akkor jogosult a gyerek, ha 
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a családban legalább három 14 év alatti, illetve 14 és 25 év közötti, de nappali rendszerű okta-

tásban részesülő eltartott van. 

5.5 Alapítványi támogatás 

A Jókai Iskola HON Alapítvány a szülők közvetlen kérelme alapján vagy pályázati kiírás ke-

retei között segíti a nehezebb szociális körülmények között élő családok gyermekeit. 

A támogatások, illetve segélyek odaítélésénél a kuratórium döntése során figyelembe veszi a 

gyermekvédelmi felelős javaslatát, valamint az egy főre jutó jövedelem nagyságát. 
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6 RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS EL-

LÁTÁS RENDJE 

A helyi önkormányzat által fenntartott intézményünkben a gyermekek rendszeres egészség-

ügyi ellátása ingyen igénybe vehető szolgáltatás. 

A 6-14 éves korosztály ellátását az iskola vezetőjével egyeztetett terv alapján gyermekorvos 

látja el. A rendelés az iskolai orvosi rendelőben, illetve az önkormányzati rendelőben folyik.  

6.1 Megelőzés 

Az ellátandó feladatokat a 26/1997. IX. 3. MN rendelet szabályozza. 

Az iskola tanulóinak egészségügyi felügyeletét az iskolaorvos látja el. Az iskolaorvosi ellátás 

jogszabályban meghatározott megelőző óvó és védő intézkedéseket, valamint szűrővizsgála-

tokat tartalmaz. Ennek területei: a tanulók törzslapozó vizsgálata évente, a könnyített és 

gyógytestnevelés besorolásának elkészítése, látásvizsgálat, pályaalkalmassági vizsgálat, fogá-

szati vizsgálat, tüdőszűrés megszervezése és a munkavédelmi bejárás. 

A vizsgálatok megszervezésénél figyelembe kell venni, hogy a legkisebb mértékben zavarják 

a tanítást. 

A vizsgálatok időpontjáról a védőnő tájékoztatja az igazgatóhelyettest. Az osztályfőnök, illet-

ve a szaktanár gondoskodik arról, hogy tanulói a vizsgálaton részt vegyenek. 

6.2 Testnevelés 

Intézményünk a tanulók egészséges fejlődése érdekében egészségnevelési programot, azon 

belül egészségfejlesztési feladatokat valósít meg. Kiemelt feladatként kezeljük - a kötelező és 

nem kötelező tanórai foglalkozások keretében – a szervezett testmozgást, tekintettel az inten-

zív testi fejlődésben lévő fiatalkorúak nagy mozgásigényére. 

 Biztosítjuk: 

 a tanulók mindennapi testedzését,  

 a játékos egészségfejlesztő testmozgást a szabadban, 

 az iskolai sportkör működését, 

 a könnyített és a gyógytestnevelést a rászorulóknak. 
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A testi nevelés formái: testnevelés óra, magyar és német nemzetiségi néptánc óra, tömegsport 

és sportfoglalkozások. 

A tanulók hetente az órarendjük szerint két–három, vagy négy testnevelés órán vesznek részt. 

A testnevelők tömegsport-foglalkozás keretében minden nap tartanak testedzéseket.  

A tanulókat testnevelés óráról - szakorvosi vélemény alapján - csak az iskolaorvos mentheti 

fel. Az írásos felmentést a tanuló köteles a testnevelő tanárnak átadni. 

Az 1–4. évfolyamon a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazodó játékos, egészségfejlesztő 

testmozgást tartunk - az időjárási viszonyoktól függően - a szabadban. Az egészségfejlesztő 

testmozgást a testnevelés óra és a napközis foglakozás részeként, naponta 40 perces foglalko-

zás keretében tartják a testnevelők és a napközi vezetők. 

A felsős napközis és tanulószobai foglalkozások előtt is biztosítani kell a tanuló életkorához 

igazodó játékos testmozgást, lehetőség szerint a szabadban. Időtartama legalább napi 45 perc. 

6.2.1 Könnyített testnevelés és gyógytestnevelés 

 A tanulók egy részét - egészségi állapota miatt - az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestne-

velési foglalkozásra utalja. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz az óra-

rendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat, gyakorlatokat - állapotától függően - nem 

végezhet. A testnevelő differenciált foglalkozással biztosítja a megfelelő gyakorlatokat. 

Az iskolaorvos szakorvosi vélemény alapján a tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra 

utalja. A gyógytestnevelés órákat a kerület egyik iskolájában tartja összevonva a gyógytestne-

velő. A gyógytestnevelési ellátás gyógyúszással egészül ki. Az érintett tanulók számára a 

gyógytestnevelés speciális gyakorlatainak elvégzése és a gyógyúszás kötelező egészségvédő 

alapellátás.  

6.2.2 Egészséges életmódra nevelés, egészségügyi felvilágosítás 

Az intézmény nevelési programjának kiemelt része az egészségnevelés és a környezeti neve-

lés programja. A program részletesen tartalmazza az egészségfejlesztési célokat és a konkrét 

feladatokat.  
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6.2.3 Védőnői ellátás 

Figyelemmel kísérik az oktatási intézmény környezet-egészségügyi helyzetét, vizsgálva a 

tantermek, tornatermek, egyéb kiszolgáló helyiségek állapotát. 

 

A védőnő feladata: 

  az alapszűrés: testi fejlődés (súly-, hosszmérés), 

 az érzékszervek működésének megfigyelése, 

 a mozgásszervek szűrése (gerinc, lúdtalp), 

 a személyes higiénia ellenőrzése, 

 a szellemi fejlődés regisztrálása, 

 az orvosi vizsgálatok előkészítése, 

 kapcsolattartás a szülői házzal,  

 a dokumentáció vezetése. 

 



Házirend 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 31 

7 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Kot. 66. § (2) szerint: Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles 

tanulót akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. Ha a 

településen több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak 

az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt százalékponttal lehet 

magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település egészére 

kiszámított aránya. 

A Kot. 66. § (3) szerint: Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az 

általános iskola, amely körzetének kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gye-

rekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve, hogy a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az ötven százalékot, és 

egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes 

tanköteles tanulójának felvételéhez. Az elégséges férőhelyek meglétét az iskola alapító 

okiratában meghatározott maximális tanulói létszám alapján kell megállapítani. 

A Kot. 66. § (4) szerint: A kijelölt iskola [30. § (4) bek.] – akkor is, ha nem kötelező 

felvételt biztosító iskola – a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. 

A Kot. 66. § (5) szerint: Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után 

további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hát-

rányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni. 

A Kot. 13. § (6) szerint: A szülőt megilleti a közérdekű igényérvényesítés joga. 

A Kot. 13. § (8) szerint: A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pe-

dagógiai szakszolgálat intézményét. A szülő kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen 

a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az iskolapszichológusi vizsgála-

ton és a fejlesztő foglakozáson való részvételét, ha a tanulóval foglakozó pedagógusok 

kezdeményezésére a nevelőtestület erre javaslatot tesz. A jegyző kötelezheti a szülőt, 

hogy az e bekezdésben meghatározott kötelezettségének tegyen eleget. 

 

 

 

A Házirend nyilvános, bárki számára hozzáférhető az iskolai könyvtárban, az igazgatóhe-

lyetteseknél, osztályfőnököknél, valamint az intézmény honlapján (jokaiiskola.hu). A 

dokumentum minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. 



Házirend 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 32 

8 JÓVÁHAGYÁSI, EGYETÉRTÉSI, VÉLEMÉNYEZÉSI 

ZÁRADÉK 

Jelen Házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület 2011. május 

16. napján elfogadta.  

A 2017. augusztus 29-én megtörtént módosítások (iskola nevének megváltozása és fenntartó 

változás) bejegyzésre kerültek. Valamint egyhangú döntés született arról, hogy Házirendünk a 

2017-2018-as tanév folyamán teljesen megújul. 

 

Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

 

………………………………...  

 

…………………………............         ................................................. 

      a nevelőtestület képviselői           intézményvezető 

 

 

 

A fenti intézkedéssel kapcsolatban a szülői képviselet- a jogszabályban meghatározottak sze-

rint - véleményezési jogot gyakorolt.  

 

Budapest, 2017. augusztus 29. 

 

 

..........................................................      ………………………………….. 

        szülőképviselő                 szülőképviselő 
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A fenti intézkedéssel kapcsolatban a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolt, amit vá-

lasztott képviselői tanúsítanak. 

 

 

Budapest, 2019. augusztus 29. 

 

 

..........................................................            ....................................................... 

  diák-önkormányzati képviselő             diák-önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fenti intézkedéssel kapcsolatban a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke - a jogsza-

bályban meghatározottak szerint - egyetértési jogot gyakorolt. 

                                                                  

 

Budapest, 20117. augusztus 29. 

 

 

.......................................................... 

     aláírás 
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9 MELLÉKLETEK 

9.1 1. számú melléklet  

Csengetési rend 

Óra Becsengetés Kicsengetés 

1. 7.45 8.30 

2. 8.45 9.30 

3. 9.45 10.30 

4. 10.45 11.30 

5. 11.40 12.25 

6. 12.35 13.20 

7. 13.25 14.05 
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9.2 2. számú melléklet 

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai, kölcsönzési és nyitvatartási rendje 

1. Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, nevelői, adminisztratív és technikai dolgozói hasz-

nálhatják. A beiratkozás, a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. 

2. A könyvtár nyitvatartási ideje:  

  hétfő, kedd, szerda: 10-16h 

  csütörtök: 10-17h 

  péntek: 10-15h 

  A könyvtár tanítási szünetekben zárva tart. 

3. A könyvtár szolgáltatásai: 

 a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata, 

 könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások, 

 tájékoztatás a könyvtár használatához szükséges ismeretekről, 

 tanárok, tanulók iskolai munkájának segítése a könyvtár eszköztárával,  

 kölcsönzés, 

 a könyvtár a gyűjteményében megtalálható dokumentumokról az oktató-nevelő munkában 

való felhasználásra másolatokat készít. 

4. A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad ki-

vinni. 

5. Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: 

 kézikönyvtári könyvek, 

 muzeális dokumentumok, 

 (diákok számára) folyóiratok, 

 audiovizuális- és számítógéppel olvasható dokumentumok. 

6. Egy-egy alkalommal két kötet könyv kölcsönözhető. A kölcsönzési idő 21 nap, amely 

egyszer újabb 3 héttel meghosszabbítható. Hosszabb időre csak a kötelező olvasmányok 

és a tartós tankönyvek kölcsönözhetőek 

7. A könyvtár olvasói tartozásukat a tanév végén, a tanítás befejezése előtt kötelesek rendez-

ni. 

8. Azok az olvasók (tanárok, diákok, adminisztratív és technikai dolgozók), akik az iskolából 

távoznak, szintén kötelesek könyvtári tartozásukat rendezni. 



Házirend 

Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Általános Iskola 36 

9. Az olvasónak az elveszített vagy erősen megrongált könyvet pótolnia kell vagy az árát 

meg kell térítenie (3/1975 KM-PM sz. együttes rendelet). 

10. A könyvtár technikai berendezései az oktatáshoz, tanuláshoz szükséges információszerzés 

támogatására használhatóak. Ezeknek a berendezéseknek (számítógép, másológép, video, 

dvd-, hifi-berendezés) a használata nem zavarhatja a könyvtári munka nyugalmát; elvárjuk 

az olvasáshoz szükséges fegyelmezett viselkedést, a teljes csendet. 

11. A könyvtár technikai berendezéseinek használata csak a könyvtáros felügyelete mellett 

lehetséges. 

12. A könyvtárba kabátot, táskát, ennivalót bevinni nem lehet, ruhatár használata kötelező! 
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9.3 3. számú melléklet 

Géptermi rend 

1. A számítógépteremben és az adminisztrációt ellátó helyiségekben a jogosultakon kívül más 

nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a rendszergazda, a gazdasági vezető 

vagy igazgató engedélyezheti. 

2. A számítógépterem üzemidején kívül az ajtókat zárva kell tartani. A gépterem kulcsát a 

gazdasági vezetőtől vagy az igazgatótól külön kérésre kaphatják meg a szaktanárok, illetve 

más személyek. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépte-

remi helyiség áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. A teljes áramtalanításra csak az 

előre kijelölt időszakokban kerül sor. Az áramtalanítás a szerverekre nem vonatkozik. 

3. A gépteremben esztétikus, higiénikus körülményeket, a folyamatos munkavégzés feltételeit 

kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kije-

lölt személy a felelős. 

4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 

7. A hálózati aljzatokat megérinteni, valamint a berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bár-

milyen, nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a rendszergazda és a szervizek 

szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni.  

9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - 

berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (betörésjelző és kiegészítői) műszaki álla-

potát folyamatosan figyelnie kell a rendszergazdának, és bármilyen rendellenességet azonnal 

jelentenie kell az igazgatónak. 

11. A számítógép-javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell 

elégíteniük a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, 

a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikum követelményeit. Nem végezhető olyan 

javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi 

előírásokat. 

12. Tilos: 
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 a számítógépek hardver- és szoftver-beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer 

és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 

 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz hoz-

záférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert fel-

törni. 

13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szak-

tanárt vagy rendszergazdát. 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezde-

ményezhető. 
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9.4 4. számú melléklet 

A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 

Az iskolánkba jelentkező diákok két képzési forma közül választhatnak. 

A komplex művészeti osztályok alsó tagozaton az alap óraszámon kívül heti 0,5 óra színját-

szást, 0,5 óra kézművességet és heti 1 óra néptáncot választhatnak. 

Felső tagozaton az órarendbe illesztve folytatódik a heti 1 óra néptánc. A színjátszó, illetve 

kézműves-foglalkozás délutáni szakkör formájában választható. 

A német nemzetiségi osztályok emelt szinten (heti 5 órában) tanulják a német nyelvet. 

Ezen kívül alsó tagozaton két nyelven tanulják a készségtárgyakat (ének-zene, rajz, testneve-

lés, technika) és a környezetismeretet. 

A kétnyelvű oktatás felső tagozaton kiegészül a matematika, vagy történelem, a földrajz és a 

honismeret tantárgyakkal. 

Az osztály jellegének választása az általános iskolai tanulmányok teljes időtartamára szól.  

Ettől eltérni csak kivételesen indokolt esetben lehet. 
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9.5 5. számú melléklet 

 

Az intézmény létesítményeinek használati rendje 

1. Az iskola helyiségei, létesítményei szorgalmi időben a tanórai és a tanórán kívüli 

tevékenységet szolgálják. A használat csak a nyitvatartás ideje alatt lehetséges. A tanulók 

részére tanítás, foglalkozás előtti, utáni ügyelet csak az erre kijelölt helyen áll 

rendelkezésre. 

2. Szorgalmi időben a tanítási időn túl külön megállapodás szerint az iskola egyes helyiségei 

bérbe vehetők, illetve bérbe adhatók. Ennek feltétele, hogy az iskola pedagógia elveit és 

működési rendjét ne sértse a bérbeadás. Az iskola helyiségei és létesítményei csak 

rendeltetésüknek megfelelően használhatók. A bérbeadásról külön szerződés, 

megállapodás készül. A szerződésben ki kell kötni az épületben tartózkodás idejét, 

használati módját s a kártérítési kötelezettséget. A bérbe adott helyiségek kulcsát a bérlő a 

portán veszi fel s adja le. 

3. A tantermekben, az épület folyosóin, az ebédlőben minden esetben biztosítani kell a 

felügyeletet. Az ügyeletet a tanárok látják el külön beosztás szerint. 

4. A torna-, a technika- és a számítástechnika-termet, a szertárakat zárva kell tartani, oda 

gyermek csak tanár jelenlétében léphet be. 

5. A sportudvaron tanítási időben csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a tanulók. 

6. A kötelező és választható foglalkozásokon túli időben az iskola tanulói és hozzátartozói a 

sportudvart saját felelősségükre igénybe vehetik mindaddig, amíg az intézmény nyitva 

tart. Szándékukat jelenteni kell a vezetőségnek, akik az igényt bejegyzik, s az igényt 

bejelentők neveit leadják a portának. A sportudvaron elhelyezett tárgyakért teljes 

felelősséggel tartoznak, a kárt mindenkor kötelesek megtéríteni. A sportudvar zárt terület, 

engedély nélküli ott-tartózkodás tulajdoni jogokat sért. 

7. Különórák helyszíneire (főépület, kis épület) a diákok a legrövidebb úton a lehető 

leggyorsabban jussanak el. Nincs céltalan kódorgás az épületben. 

8. A Felhő utcai kiskertet a napközis tanulók a műhelyvezető beosztása szerint 

használhatják. 

9. A könyvtárat a tanulók a könyvtár nyitva tartása alatt látogathatják. A könyvtár használata 

lehetséges a hozzátartozók részére, illetve használhatják volt növendékek is. Ennek 

időpontját a könyvtári rendtartás szabályozza (ld. 2. számú melléklet). 

10. A zeneiskola részére átengedett helyiségekben a Solti György Zeneiskola oktat hangszeres 

zenét. A zeneiskola tanulói a kijelölt tantermeket díjmentesen használják .Az iskola 

működése a nyitvatartási rendhez igazodik. Tanulóik kötelesek az iskola házirendjét 

ismerni és betartani. 
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11. Az intézményben működő konyha tálalókonyha, a HACCP előírásainak megfelelő 

szabályok szerint működik. Területére belépni  csak az ott dolgozók jogosultak. Az ebédlő 

csak az étkezések idején tart nyitva. Az étkeztetés alatt a tanulók felügyeletét biztosítani 

kell. Étel elvitelére engedélyt az intézmény vezetője adhat. Étkezési lehetőséget kaphat 

volt kolléga vagy családtagja, illetve az iskola körzetében élő nyugdíjas pedagógus. Az 

engedélyek megadása függ a konyha kapacitásától. A konyha vezetője gondoskodik az 

ételek megfelelő tálaló edényekbe történő kiadagolásáról.  

12. Az orvosi szoba a földszinten került kialakításra. A tanulók tanári felügyelettel vesznek 

részt az orvosi vizsgálaton. 

13. A logopédiai teremben a Fekete István Általános Iskola szakképzett nevelője tart fejlesztő 

foglalkozásokat. A terem csak az ő felügyeletével használható. 

14. A porta helyiségében csak a HEBA szolgálat beosztott dolgozója, illetve a 

helyettesítésével megbízott személy tartózkodhat. A portára csak a talált tárgyak adhatók 

le. A telefonközpontot a porta kezeli, a készüléket beszélgetésre használni tilos. 

15. A kazánházba csak a fűtő léphet be, s ott a munkavédelmi szabályokat be kell tartania. A 

kazánházat távollétében zárva kell tartani. 

16. A tetőtér csak indokolt esetben nyitható ki, a gondnok köteles a kíséretet ellátni. Ez alól 

csak a bérleti viszonyban álló szervezetek kivételek. Rájuk a bérleti szerződésben 

foglaltak betartása érvényes. 


