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A házirend célja és feladata
1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az
iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az
iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai
közösségi életének megszervezését.

A házirend hatálya
1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók
szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve
tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai
program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók
felügyeletét.
3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek
betartani a házirend előírásait.
4. A házirend időbeli hatálya kiterjed jóváhagyásától a következő (jogszabályban
meghatározott feltételeknek megfelelő) módosítási időpontig.
5. Az 1. évfolyamra felvételt nyert tanulókra a házirend hatálya csak az első tanév
megkezdésétő lép életbe.

A házirend nyilvánossága
1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek,
valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie.
2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető
 az iskola irattárában;
 az iskola könyvtárában;
 az iskola nevelői szobájában;
 az iskola intézményvezetőjénél;
 az iskola intézményvezető-helyettesénél;
 az osztályfőnököknél;
 a diákönkormányzatot segítő nevelőnél,
 az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél;
 az iskola honlapján: (http://iskola.badacsonytomaj.hu/)
3. A házirendben foglaltakat – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az
iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek meg kell ismernie.
4. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek
tájékoztatnia kell:
a. a tanulókat osztályfőnöki órán;
b. a szülőket szülői értekezleten.
5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden
tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:
 a tanulókkal osztályfőnöki órán;
 a szülőkkel szülői értekezleten.
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6.

A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől,
intézmény vezető-helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó
óráján.

A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését
szolgáló szabályok
1. A tanuló kötelessége, hogy:
 óvja saját és társai testi épségét, egészségét;
 elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket;
 betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a
nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat;
 azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait
vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen
rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő
fenyegetést) vagy balesetet észlel;
 azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota
lehetővé teszi –, ha saját maga illetve társa rosszul érzi magát, vagy ha
megsérült;
 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti
gyakorlatában;
 rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő
fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak
utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat.
2. A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön
szabályok:
 a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével, a teremhasználat
szabályait betartva tartózkodhat;
 a sportfoglalkozásokon a tanulóknak – az utcai (iskolai) ruházat helyett –
sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, fehér póló, trikó, sötét tornanadrág,
tornadressz, melegítő) kell viselniük;
 a tornaterem állapotának megőrzése miatt nem engedélyezett a fekete talpú
sportcipő használata
 a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt,
nyakláncot, lógó fülbevalót, mert ezek balesetet, sérülést okozhatnak
 a tornaterembe enni- és innivalót bevinni tilos.
 Azok a tanulók, akik a délutáni foglalkozásra otthonról jönnek vissza,
leghamarabb 10 perccel előbb érkezhetnek az iskolába!
3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását iskolaorvos és iskolai
védőnő biztosítja.
4. Az iskolaorvos elvégzi – vagy szakorvos részvételével biztosítja – a tanulók
egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
 fogászat: évente két alkalommal,
 védőnő tisztasági szűrést végez szeptember, január és április hónapokban, ill.
szükség szerint gyakrabban
 orvos és védőnő vizsgálja a páros évfolyamokat
 iskolaorvos testnevelési csoportbeosztást készít
 iskolaorvos pályaválasztással, alkalmassággal kapcsolatos vizsgálatot végez
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A tanulók közösségei
Az osztályközösség
1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget
alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll.
2. Az osztály tanulói maguk közül – az osztály képviseletére, valamint közösségi
munkájának szervezésére – az alábbi tisztségviselőket választják meg:
 osztálytitkár,
 két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe
(egyikük az osztálytitkár)
Feladatuk a többi tanuló tájékoztatása az ülésen elhangzottakról, ill. osztálytársaik
véleményének, ötleteinek továbbítása a diákönkormányzatot vezető tanár felé.
A diákkörök
1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök
működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti
csoport stb.
2. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet
bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség
iskolai vezetősége vagy az iskolaszék. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév
elején – az adott lehetőségek figyelembevételével – a tantárgyfelosztás, valamint az
éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
3. A diákköröket nevelő, vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti.
4. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak – a szülők írásbeli engedélyével – az iskola
tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját – a diákkör által felkért – nagykorú
személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell
jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele
egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola
igazgatójának egyetértését.
5. A diákkörökbe való májusi jelentkezésüket a tanulók a tanév elején, szeptember 10-ig
módosíthatják. A diákkör tevékenységében legalább a félév végéig részt kell venniük.
Nem megfelelő magatartás esetén a tanuló a foglalkozásról kizárható.
Az iskolai diákönkormányzat
1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli,
szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
2. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban
küldöttekből álló diákönkormányzati vezetőség irányítja.

megválasztott

3. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti.
4. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő
látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog
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gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai
diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
Az iskolai diákközgyűlés
1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.
2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév szeptemberében az iskola igazgatója a
felelős.
3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni.
4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat
gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról,
valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai
munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben
meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól.

A tanulók, a szülők tájékoztatása és véleménynyilvánítása
1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális
tudnivalókról
 az iskola intézményvezetője
o az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta,
o a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal,
o a porta mellett és az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül
folyamatosan tájékoztatja,
o az iskola honlapján
o az iskola facebook oldalán
 az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják.
2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők
folyamatosan szóban és a digitális naplón keresztül írásban tájékoztatják.
3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított
jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott
képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az
iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolaszékhez fordulhatnak.
4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával,
nevelőivel, a nevelőtestülettel, a diákönkormányzat vezetőségével, vagy az iskolaszékkel.
5. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
 az iskola intézményvezetője
o a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév
elején,
o a porta mellett elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan
tájékoztatja,
o az iskola honlapján és facebook oldalán keresztül folyamatosan
tájékoztatja,



az osztályfőnökök:
o az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
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6. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztathatják:
 szóban:
o a szülői értekezleteken,
o a nevelők fogadó óráin,
o a nyílt tanítási napokon,
o a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken,



írásban az elektronikus naplón keresztül, valamint az első évfolyamon a félévi
és a tanév végi értékelő lapokon.
az elektronikus naplóban: A szülők kizárólag saját gyermekeik
naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési jogot az internetes felületen
keresztül. Az első belépéshez szükséges azonosítót és jelszót az
osztályfőnöktől személyesen vehetik át az intézményben, tanévkezdéskor.

7. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontjait tanévenként az iskolai
munkaterv tartalmazza.
8. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső
szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban,
közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola vezetőségéhez, az
adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a
diákönkormányzathoz vagy az intézményi tanácshoz fordulhatnak.
9. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy
választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, nevelőivel
vagy az intézményi tanáccsal.

Az iskola működési rendje
1. Az iskola épületei szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.00 órától délután 16.45
óráig van nyitva.7.30 óráig a tanulók a két ajtó között kötelesek tartózkodni. Kérjük a
szülőket, hogy csak a belső ajtóig kísérjék gyermekeiket!
2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás
végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
3. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30. óra és 7.45 óra között kell megérkezniük,
kivéve a Káptalantótiból bejáró tanulókat.
7.50-kor az ügyeletes nevelő eligazítást tart a napi aktualitásokat illetően.
4. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
1. óra:
8.00 - 8.45.
2. óra:
8.55 - 9.40.
3. óra:
9.50 - 10.35.
4. óra:
10.45 - 11.30.
5. óra:
11.40 - 12.25.
6. óra :
12.30 - 13.15.
7. óra:
13.30 - 14.15
8. óra:
14.15 - 15.00
9. óra:
15.00 - 15.45
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5. A tanulók az óraközi szünetekben a folyosókon, vagy az udvaron tartózkodhatnak, a 3-4.
órák közötti szünetben az udvaron kötelesek tartózkodni. Rossz idő esetén az ügyeletes
nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak.
6. Az első és a második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a zsibongóban,
illetve az ebédlőben étkezhetnek.
7. A 4. óra kezdete előtt az osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes
nevelő utasítása szerint az osztálytermek előtt sorakoznak.
8. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére
az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére
órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el.
9. Az engedéllyel rendelkező hazajáró bejárós tanulók a busz indulásáig kötelesek a
könyvtárban, a napközis teremben, az aulában, illetve az udvaron várakozni. A
várakozás helyszínét az éppen ügyeletes nevelő dönti el. Az iskola épületét csak az
ügyeletes nevelő engedélyével hagyhatják el. A busz indulása előtt 10 perccel
gyülekeznek az aulában, majd a nevelő felügyeletében, fegyelmezett rendben
vonulnak ki a buszmegállóhoz. Az autóbuszon betartják az alapvető
illemszabályokat, (köszönés, udvarias viselkedés), nem hangoskodnak, nem tesznek
kárt a busz berendezési tárgyaiban. Az autóbuszon – lehetőség szerint - ülve utaznak.
10. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik hétfőtől csütörtökig 7.30. óra és 16.00. óra között, pénteken 7.30 - 13.30 óra között.
11. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint
tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény fenntartója határozza meg, és azt az
intézményvezető a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására
hozza.
12. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelő felügyeletével használhatják.
A tanulók tanítási szünetekben (azokon a napokon, amikor nincs tanítás az iskolában)
egész nap illetve tanítási napokon 16 óra után nem tartózkodhatnak felügyelet
nélkül az iskola udvarán. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon
kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola
igazgatójától engedélyt kaptak.
13. A tanítási órák után az iskola ebédlőjébe csak nevelő kíséretével érkezhetnek a tanulók.
Az időbeosztás figyelembe veszi az órarendi és választható órákat, felzárkóztató
foglalkozásokat, hittan órákat. Az ebédlőben tilos hangoskodni, az asztalt úgy kell ott
hagyni, hogy a későbbiekben érkezők is használatba vehessék.
14. Minden tanterembe csak nevelő jelenlétében lehet belépni és ott tartózkodni. A
gépekhez, felszerelésekhez nyúlni csak szigorúan a nevelő utasítására és annak
megfelelően lehet. A termekben étkezni szigorúan tilos! Minden tanuló köteles
betartani a teremben kifüggesztett helyiség-használati szabályokat! Az épület
megóvása érdekében, fűtési szezonban okt. 15-től ápr. 15-ig cserecipő használata
kötelező.
15. Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok
vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közreműködő tanulóknak díjazás jár. A
tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 30 százaléka,
melyet az adott dolog elkészítésében közreműködő tanulók között a végzett munka
arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegről az adott iskolai
foglalkozást vezető iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai diákönkormányzat
véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.
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A tanulók tantárgyválasztása
1. Az iskola helyi tanterve lehetővé teszi a tanulók számára első osztálytól az idegen
nyelv tanulását:
 angol vagy német nyelv közül választhatnak a tanulók
Az iskola helyi tanterve biztosítja a választott nyelv tanulását nyolc évfolyamon
keresztül.
2. Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével
szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a
következő tanévben választható tantárgyakról, az azt tanító nevelőkről.
3. Kiskorú tanuló esetén a szülő, a tizennegyedik életévét betöltött tanuló esetén a szülő
és a tanuló közösen minden év május 20-ig írásban adhatja le a tantárgyválasztással
kapcsolatos döntését az osztályfőnöknek.
4. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja
le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését az iskola igazgatójának.
5. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév kezdetén, szeptember 10-ig az igazgató
engedélyével írásban módosíthatja a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését.

A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában,
a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében
1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola
helyiségeinek használói felelősek:
 az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
 az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben
megfogalmazott előírások betartásáért.
2. Minden tanuló kötelessége, hogy az iskola rendjére, tisztaságára, berendezési
tárgyainak állapotára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga
és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.
3. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:
 osztályonként két-két hetes,
 tantárgyi felelősök.
4. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A
hetesek feladatai:





becsengetéskor a nevelő megérkezéséig sorakoztatnak, felügyelnek az
osztály magatartására, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik,
az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat,
beszámolnak az esetleges fegyelmezetlenkedőkről, az esetleges
károkozásról,
ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg a
tanteremhez, jelzik a tanári szobában,
az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét,
tisztaságát
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5. Az egyes tanítási órákon – a tanulók önkéntes jelentkezése alapján – különféle
tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és
házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen
tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, pontozó, szertáros, térképfelelős stb.
6. Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre
kell működniük. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket
az iskolai munkaterv tartalmazza.

A tanulók mulasztásának igazolása
1. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli
foglalkozásokról igazolni kell.
2. A szülő egy tanév folyamán gyermekének összesen öt nap hiányzását igazolhatja,
ebből három nap lehet összefüggő hiányzás. Hosszabb időtartamú szülői igazolás csak
az intézményvezetőtől kérhető.
3. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol
az iskolától. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a
mulasztás okát az osztályfőnöknek.
4. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb öt tanítási napon
belül
 öt napra szülői
 egyéb esetben orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja
mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell
bemutatni,
 egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása a 30 %-ot nem haladhatja meg,
 az igazolt hiányzások maximuma 250 óra
5. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja
távolmaradását.
6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a
késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az
elektronikus naplóba bejegyzi. Az 1 órát elérő igazolatlan mulasztásról a szülőt
köteles az osztályfőnök értesíteni, a 10 óra igazolatlan mulasztást az iskola igazgatója
jelzi a Kormányhivatalnak.
7.

A mulasztás igazolása a tanórán kívüli foglalkozásokra (logopédia, fejlesztő
foglalkozás, szakkörök, korrepetálások) is érvényes.

8. A közoktatási törvény értelmében a hiányzás miatti elmaradást a tanuló köteles
pótolni!
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A tanulmányok alatti vizsgák szabályai
Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:
 osztályozóvizsgákra,
 különbözeti vizsgákra,
 javítóvizsgákra
vonatkozik.
Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:
 aki osztályozóvizsgára jelentkezik,
 akit a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasít,
 akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.
Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira
 akik átvételüket kérik az intézménybe, és ennek feltételeként az intézmény igazgatója
különbözeti vizsga letételét írja elő.
Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott
tagjaira.
Az értékelés rendje
Ha a vizsgatantárgy írásbeli vizsgarészt is tartalmaz, akkor az írásbeli vizsga lezárását
követően a vizsgáztató tanár kijavítja a dolgozatot. Követelmény, hogy a dolgozat javítása
pontozásos rendszerben történjék, az egyes részpontszámokat és az egyes részekre kapható
maximális pontszámot egyaránt meg kell jelölni.
Ha az írásbeli vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, az írásbeli
maximális pontszáma – az idegen nyelv vizsgatantárgy kivételével – a teljes vizsgára kapható
pontszám 60%-ával egyezik meg. Idegen nyelv esetében az írásbeli pontszáma az összes
pontszám 80%-ával azonos.
Ha a gyakorlati vizsgarész mellett a vizsgatantárgy szóbeli vizsgarészt is tartalmaz, a
gyakorlati vizsgarész maximális pontszáma a teljes vizsgára kapható pontszám legalább 40%ával egyezik meg.
Akár egy, akár több vizsgarészt tartalmaz a vizsgatárgy, az egyes vizsgarészekben elért
pontszámok összege alapján az osztályzat a következőként határozandó meg:
 1–29% – elégtelen


30–49% – elégséges



50–69% – közepes



70–89% – jó



90–100% – jeles

Nem egész százalékos eredmények elérése esetén a kerekítés általános szabályait kell
alkalmazni.
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Amennyiben a tanuló a tanulmányok alatti vizsgát több évfolyam anyagából kívánja
letenni, akkor a vizsgákat minden évfolyam anyagából külön kell teljesítenie.
Az enyhe értelmi fogyatékos és részképesség-zavaros tanulók esetében a nevelési tanácsadó
és a szakbizottság iránymutatásának megfelelő számonkérés és értékelés történik.

12

A vizsgatárgyak részei és követelményei
Magyar nyelv és irodalom
1-4.osztály
A tantárgyi vizsga követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény helyi
tantervében található követelményrendszerével.
Magyar irodalomból írásbeli és szóbeli részből áll a vizsga, magyar nyelvtanból írásban kell számot
adnia a tanulónak tudásáról.

Írásbeli vizsga:
- a rendelkezésre álló maximális idő magyar irodalom és nyelvtan tantárgynál 45 perc, ez alatt
a tanulónak az adott évfolyam követelményéből összeállított dolgozatot kell kitöltenie
Szóbeli vizsga:
- egy tanuló maximum 15 percig felel
- a szükséges segédanyagokról a szaktanár gondoskodik
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60%
A szóbeli vizsga 40% arányban oszlik meg az értékelésnél.
5-8.osztály
A tantárgyi vizsga követelményei azonosak az adott évfolyam adott tantárgyának az intézmény helyi
tantervében található követelményrendszerével.
Magyar irodalomból írásbeli és szóbeli részből áll a vizsga, magyar nyelvtanból írásban kell számot
adnia a tanulónak tudásáról.

Írásbeli vizsga:
- a rendelkezésre álló maximális idő magyar irodalom és nyelvtan tantárgynál 45 perc, ez alatt
a tanulónak az adott évfolyam követelményéből összeállított dolgozatot kell kitöltenie
Szóbeli vizsga:
- a tanuló az adott évfolyam magyar irodalom tantárgy követelményeiből összeállított tíz
tételből egy tételt húz
- egy tanuló maximum 15 percig felel
- minden tanulónak legalább 15 perc felkészülési időt kell biztosítani
- a felelet kifejtéséhez szükséges segédanyagokról a szaktanár gondoskodik
A részképesség-zavaros tanulók esetében a nevelési tanácsadó és a szakbizottság
iránymutatásának megfelelő számonkérés történik.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60%
A szóbeli vizsga 40% arányban oszlik meg az értékelésnél.
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Történelem
A történelemvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az
adott évben tanult ismereteket kéri számon a tanulóktól.
Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és röviden kifejtendő
esszéből áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati
kérdéseket tartalmaznak. Az esszét 10-12 mondatban kell kifejteni a magyar illetve az
egyetemes történelemből merített témában. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc.
A szóbeli vizsgán a tanuló kérdéseket kap, amikre rövid gondolkodási után kell
válaszolnia.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 60%
A szóbeli vizsga 40% arányban oszlik meg az értékelésnél.
Idegen nyelvek
Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből állhat.

1.osztály : csak tájékoztató jellegű értékelés van a szülő számára, bizonyítványba nem
kerül be.
2-3. osztály: csak szóbeli vizsga, felkészülés nélkül.
4. osztály: 20 perces írásbeli vizsga, majd felkészülés nélkül szóbeli kérdésekre
válaszadás.
5-8. osztály: 45 perces írásbeli vizsga, majd felkészülés nélküli beszélgetés.
Részképesség-zavaros tanulók esetében a nevelési tanácsadó és a szakbizottság
iránymutatásának megfelelő számonkérés (csak szóban, kevesebb feladat, több idő)
A továbbhaladás feltétele:
2-4. osztály: az ismeretanyag 30 %-a
5-8. osztály: az ismeretanyag 40 %-a
A vizsga számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát, a félév vagy tanév
legfontosabb fejezeteinek követelményei és feladattípusai szerint.
A vizsga pontjainak megoszlása:
Írásbeli vizsgarész: 80%
A szóbeli vizsga 20% arányban oszlik meg az értékelésnél.
Matematika
1-4. osztály:
A matematikavizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb hét
feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét
ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga tárgyát képező
időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két feladat
könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.
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5-8. osztály
A matematikavizsga egy 45 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll és szóbeli vizsgát
tehet.
Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: legalább hat, de legföljebb nyolc
feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések
ismeretét ellenőrzi, legalább négy (egy vagy több kérdésből álló) feladat pedig a vizsga
tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül két
feladat könnyebb (rutinfeladatok), legalább két feladat pedig az összetettebb feladatok közül
való.
A szóbeli vizsgán az írásbeli feladatlap típusfeladatai közül összeállított 10 tétel közül
húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbeli tétellapon két kérdés szerepel, amelyre egyenként
10-10 pont adható. A szóbelin elérhető pontszám 20 pont. Szóbeli vizsgán az a tanuló köteles
részt venni, aki az írásbeli feladatlapot elégtelenre teljesítette. Azok a tanulók, akik jobb
eredményt értek el az írásbeli feladatlapon, azok kérhetik a szóbeli vizsgán való részvélt.
Értékelés az általános vizsgarendelkezések szerint történik. Aki a szóbeli vizsgát is tesz annak
az írásbeli eredménye 60%, szóbeli eredménye 40%-ban határozza meg az elérhető
érdemjegyet.
Fizika
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A
feladatok közül két feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések
ismeretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb
feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok),
két feladat pedig az összetettebb feladatok közül való.
A fizika szóbeli vizsgán öt tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll,
mindkét része egy-egy fizikai jelenség legfontosabb fogalmainak és az azzal kapcsolatos
kísérleteknek az bemutatását, a témakörrel kapcsolatos összefüggések, tételek ismertetését
tartalmazza.
Biológia
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni.
A szóbeli vizsgán tíz tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbelin elérhető pontszám 40
pont. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Kémia
A kémiavizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.

15

Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni.
A szóbeli vizsgán öt tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt A szóbelin elérhető pontszám 40
pont.
Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Földrajz
A földrajzvizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a
teljes pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti (általában fejezetenként két feladat félévi,
egy feladat év végi számonkérés esetén). Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet
elérni.
A feladatok között tartalmilag három feladattípusnak feltétlenül szerepelnie kell:
 alapvető térképi-topográfiai ismereteket ellenőrző,


alapfogalmakra, definíciókra vonatkozó,



természeti és/vagy társadalmi-gazdasági jelenségekkel, folyamatokkal kapcsolatos
egyszerű feladat.

A szóbeli vizsgán öt tételből kell húznia a vizsgázónak. Az adott tananyag két legfontosabb
fejezetét érintik a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat
legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak. kifejt A szóbelin
elérhető pontszám 40 pont. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az
érdemjegy.
Testnevelés
A vizsga típusa: gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az adott
félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményekre épül. A tanulók – az úszás és a
küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A
gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának teljes hossza 60 perc. A gyakorlati bemutatás
a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, valamint a labdajátékok
közül választhatóan egy sportág a kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgás közül.
Ének-zene
Az ének-zene vizsga két vizsgarészből áll össze: írásbeli, szóbeli részekből.
Az írásbeli feladatnál a zeneelméleti ismeretanyagokat kell számon kérni. Pl: ritmikai
elemek, ABC-s hangok, zenei kifejezések, zenehallgatási anyag.
A szóbeli vizsgán a tanult kötelező dalok éneklése, zenei fogalmak magyarázata, a különböző
zenetörténeti korok ismertetése a követelmény. Felelési idő maximum 10 perc.
Informatika
A informatikavizsga egy feladatlapon szereplő feladatok gyakorlati megoldásából áll.
Időtartama 45 perc.
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A gyakorlati feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak:
Legalább két, de legföljebb három (egyenként esetleg több részből álló) feladatból áll,
amelyek tananyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. A
feladatok közül egy feladat egy összetett problémamegoldást ellenőriz. A másik (vagy másik
két) feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusaiból könnyebb
feladat megoldását várja el (rutinfeladatok).
A következő segédeszközöket lehet használni a gyakorlati vizsgán: számítógép.
Rajz és műalkotások elemzése
Az írásbeli vizsga két feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
legfontosabb művészettörténeti ismeretét érinti. A feladatok közül egy a művészettörténeti
ismeretek, alapfogalmak, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, a vizsga tárgyát képező
időszak építészeti, szobrászati, festészeti vagy iparművészeti alkotásának elemző bemutatását
kéri számon. A másik egy rekonstrukciós feladat, egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését
kéri látvány alapján. Szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafit, körző, egy derékszögű
és egy bármilyen vonalzó. Az érdemjegy a két feladat egyenértékű értékeléséből adódik, az
általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható.
Technika
Szóbeli vizsgaforma, amely az adott évfolyam(ok) tananyagát kéri számon. A szaktanárnak öt
tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum kettő feladatból áll. A vizsga
során az adott évfolyam anyagában szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó.
Értékelés: a maximálisan elérhető pontszám 50 pont. Az általános százalékos értékeléssel
pontosan kiszámítható az érdemjegy.
Környezetismeret - Természetismeret
A vizsga egy 30 perces írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll. Az írásbeli vizsgára a teljes
pontszám 60%-át, a szóbeli vizsgára 40%-át lehet adni.
Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév
fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az írásbeli feladatsor megoldásával 60 pontot lehet elérni.
A szóbeli vizsgán öt tételből húz a tanuló, amelyeket kifejt. A szóbelin elérhető pontszám 40
pont. Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy.
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Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése
1. Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében folyó oktatást
minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg.
2. Az oktatási törvény előírásai alapján, az iskola fenntartója által megállapított szabályok
szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges
kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt kikéri az
iskolaszék, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség véleményét.
3. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó második szerdájáig kell befizetni
Badacsonytomaj Város Önkormányzatánál.
4. Az Önkormányzat az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a
következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges, a szülő részére visszajuttatja,
ha az étkezést a szülő vagy a tanuló 1 nappal előre az iskolatitkárnál lemondja.

A szociális ösztöndíj, illetve szociális támogatások megállapításának és
felosztásának elvei
1. A tanulók (szülők) szociális támogatásokra vonatkozó kéréseit az ifjúságvédelmi
felelős, az osztályfőnökök, vagy a nevelőtestület kezdeményezésére továbbítjuk az
erre illetékes települési önkormányzatok szociális bizottságai felé, illetve az iskolai
tevékenységeket támogató alapítványok felé.

A tankönyvellátással kapcsolatos szabályok
1. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai
könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges
köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott
időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból.
2. A tankönyvrendelést – a munkaközösségek véleményének kikérésével – az igazgató
által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a
megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői
munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a
tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő
nyilatkozatát.
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Tanórán kívüli foglalkozások
1. Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett –az alábbi tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezi:
 Másnapi tanórákra való felkészülés. A köznevelési törvény előírásainak
megfelelően a tanulóknak 16.00 óráig iskolai foglalkozásokon kell részt venni.
A szülő kérésére az intézményvezető engedélyezheti a tanuló távolmaradását a
délutáni foglalkozásokról. Az igazgatói engedélyeket 2 havonta
felülvizsgáljuk, s amennyiben a tanuló tanulmányi eredménye romlott, vagy
több alkalommal nem készült fel az órákra, illetve rendszeresen nincs kész a
házi feladata, abban az esetben a távolmaradásról szóló engedélyt
visszavonjuk.
 Diákétkeztetés. A tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna)
részesülhetnek. Igény esetén az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az
önkormányzat által megállapított étkezési térítési díjat kell befizetni minden
hónap 15-ig. Az önkormányzat a hiányzó tanuló étkezési díját a szülőnek csak
akkor tudja visszatéríteni, ha a szülő vagy a tanuló az étkezést 1 nappal előre
lemondja.
 Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni
képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását,
valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó
délutáni foglalkozások keretében megszervezett tehetséggondozó és
felzárkóztató foglalkozások segítik.
 Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az
iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal
együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók
felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli
sportversenyekre.
 Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek
fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek,
technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési
kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az
iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején az iskola
nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása
alapján – olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója, amennyiben
pedagógus végzettséggel rendelkezik.
 Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését
segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők,
melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb
tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.
 Kirándulások. Az iskola pedagógusai a nevelőmunka elősegítése céljából az
osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szerveznek. A felmerülő
költségeket a szülőknek kell fedezniük.
 Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a
táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó
erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma
feldolgozása történik.
 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó
foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a
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követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben,
illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele
ezeken a foglalkozásokon – ha az költségekkel jár – önkéntes, egyéb esetekben
kötelező. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja
a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és
a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat
szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások,
klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős
rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük.
Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon
látogatható iskolai könyvtár segíti, melynek szolgáltatásai ingyenesek
Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A
tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés
után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.:
sportlétesítmények, számítógépek stb.) a tanulók – tanári felügyelet mellett –
egyénileg vagy csoportosan, a helyiségek használatára vonatkozó szabályok
betartása mellett használják. Ennek feltételeit, szabályait egyedi elbírálás
alapján az iskolavezetés határozza meg.
Ünnepélyek, megemlékezések. Az iskola által szervezett ünnepélyeken,
megemlékezéseken ünneplő ruhában kell megjelenni. Tilos a rágógumizás,
az oda nem illő komolytalan, tiszteletlen viselkedés, rendzavarás.

3. Hit- és vallásoktatás. A köznevelési törvény értelmében órarendi keretben zajlik az
Etika tantárggyal párhuzamosan. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói
jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások
kivételével – önkéntes.
4. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett
tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok
jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni
foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az
iskola igazgatója adhat.
5. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán
kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató
engedélyével a foglalkozásról kizárható.
5. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon elérhető. A nyitvatartási rend
tanévenként változhat, a változást a munkaterv tartalmazza. A könyvtár szolgáltatásait
csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A
beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.
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A másnapi órákra való felkészülésre
vonatkozó szabályok
1. A foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével 14.15 órakor kezdődnek és délután
15.45. óráig tartanak.
2. A foglalkozásokról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell.
3. A foglalkozásokról a szülő csak indokolt esetben, az igazgató engedélyével viheti el
gyermekét. Az első tanóra 14.15- 15.00 óráig tart, ez minden itt tartózkodó tanulóra
nézve kötelező. A második tanóra 15.00-15.45 óráig tart, erről a tanulók az általuk
választott szakkörökre, vagy egyéb foglalkozásokra írásos jelentkezésük alapján
elmehetnek. A foglalkozásokon a tanuló köteles a házi feladatát elkészíteni, a
leckét megtanulni. Köteles úgy viselkedni, hogy társait a tanulásban ne zavarja.
Amennyiben ezeket a kötelességeit nem tartja be, a foglalkozást tartó pedagógus
írásbeli figyelmeztetésben részesíti.

A tanulók jutalmazása
1. Az iskola jutalomban részesíti azt a tanulót, aki képességeihez mérten:
 példamutató magatartást tanúsít,
 vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,
 vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,
 vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb.
versenyeken, vetélkedőkön, vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,
 vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és
növeléséhez
2. Az iskolában – a tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:
 szaktanári dicséret,
 diákönkormányzati dicséret,
 osztályfőnöki dicséret,
 igazgatói dicséret,
 nevelőtestületi dicséret.
3. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben részesíthetők:
 szaktárgyi teljesítményért,
 példamutató magatartásért,
 kiemelkedő szorgalomért,
 példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért
 legtöbb ötöst gyűjtő tanulók
 legtöbbet javító tanuló a tanévben
 Tatay-emlékplakett: az iskoláért a legtöbbet tevékenykedő tanuló jutalma
A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.
4. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a közösségért legtöbbet dolgozó tanulók
tárgyjutalomban is részesülhetnek.
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6. Az a nyolcadik osztályos tanuló, aki nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el
oklevelet és tárgyjutalmat kap, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt
vehet át.
7. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kap,
melyet az iskola közössége előtt vehet át.
8. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon
eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek.
9. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító
tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni.
10. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni.

A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések
1. Iskolánkban büntetésben részesítjük azt a tanulót, aki
 tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti,
 vagy a tanulói házirend előírásait megszegi,
 vagy igazolatlanul mulaszt.
2. Az iskolai büntetések formái
 szaktanári figyelmeztetés,
 napközis nevelői figyelmeztetés
 osztályfőnöki figyelmeztetés,
 ügyeletes tanári figyelmeztetés,
 osztályfőnöki intés,
 osztályfőnöki megrovás,
 igazgatói figyelmeztetés,
 igazgatói intés,
 igazgatói megrovás,
 tantestületi figyelmeztetés,
 tantestületi intés,
 tantestületi megrovás.
3. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt
esetben a vétség súlyától függően el lehet térni.
4. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell
tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az „osztályfőnöki megrovás” büntetésben kell
részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:
 az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása;
 az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala,
fogyasztása;
 a szándékos károkozás;
 az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának tiszteletlen megsértése;
 ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján
bűncselekménynek minősülnek.
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5.

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb
jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás
megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.

6.

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

7.

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb
jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés
pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza
meg.

8.

Amennyiben a károkozó személye nem deríthető ki, az osztályközösség, illetve a
jelenlévő csoport tagjai kötelesek az okozott kárt megtéríteni.

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok
behozatala az iskolába
1. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más
dolgokat (pl. magnó, CD-lejátszó stb.) csak indokolt esetben hozhatnak
magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az
órát tartó nevelőnek bejelentik.
2. Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a
tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az
engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás
végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot
a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a
dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át.
3. A tanuló a szülő engedélyével magával hozhatja mobiltelefonját, de tanítási
időben köteles azt kikapcsolt állapotban az iskola portáján hagyni. A szabályt
megszegő tanuló köteles átadni a nevelőnek megőrzésre a telefont. Első alkalommal a
tanuló a tanítási nap végén visszakapja telefonját, s a szülőt írásban értesíti. A
második esetben azonban az iskola csak a szülőnek adja át, s ettől kezdve nem
hozhatja magával a tanuló a mobiltelefont.
4. Az iskolába tilos alkoholt, cigarettát, kábítószert, petárdát, mások testi épségét
veszélyeztető eszközöket (pl. bicska, lézeres kulcstartó vagy toll stb.), valamint
tökmagot és napraforgót behozni!
5. A tanulók az iskolába kerékpárral csak a szülő írásbeli engedélyével járhatnak.
Az engedélyt az iskola igazgatójának be kell mutatni. A kerékpárt az iskola
területén csak tolni lehet, és azt az arra kijelölt helyen kell tartani.

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége
1. A szülői szervezetnek (közösségnek) a köznevelésről szóló törvény 59. § (5)
bekezdésében biztosított jogainak gyakorlásával kapcsolatosan a tanulók nagyobb
csoportját érintő kérdés az, amely a tagozatokat érinti (alsó illetve felső tagozat)
2. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók
közösségének legalább az egy tagozatba járó tanulók minősülnek.
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A digitális tanrend szabályzata
A digitális tanrend szabályzatának megalkotását a Kormány által 2020. március 13-án
kihirdetett digitális tanrend 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatára tette szükségessé.
(A szabályrendszer a digitális munkarend idejére hatályos, a változó körülményekhez
igazodva átdolgozásra kerül.)

A tanulók jogai:

I.
1.

Minden tanulónak joga van a digitális oktatáshoz, azon belül tudása
legjavának bizonyításához.
2. Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez
a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden
segítséget megkapjon.
3. Minden tanulónak joga van a digitális munkarenddel kapcsolatos nehézségei
jelzésére.
4. Minden tanulónak joga van kérdésfeltevéshez, javaslattételhez, de csak szervezett
keretek között, ill. oly módon, hogy mások tanuláshoz, ill. munkához való
jogát, emberi méltóságát ne sértse.
5. A digitális munkarend nem tér el a tanév rendjétől, azaz a diáknak joga van a
- napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek
idejére szóló - pihenéshez.
A tanulók kötelezettségei:

II.
1.

Az iskola digitális oktatáshoz felépített rendszerét csak és kizárólag tanulási
célra használja.
2. Önállóan, engedély nélkül nem hoz létre csoportokat
o Amennyiben ez megtörténik, a figyelmeztetéstől számítva 24 órán belül törölnie
kell a csoportot, ha ez határidőre nem történik meg, a rendszergazda
megszűnteti azt, de akkor ez a mulasztás a magatartás értékelésében súllyal
bír.
3. A digitális felületet nem használja magánjellegű célra, levelezésre, még akkor sem,
ha ez tanulócsoporton belül történne!
Erre a célra a továbbiakban is kizárólag iskolán kívüli közösségi felületeket
használ.
o

4.

Tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi
dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való
jogát.
5. Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása legyen méltó az iskolához.
6. Tartsa tiszteletben tanárait, diáktársait.
7. A digitális oktatás folyamán fellépő nehézségeit időben jeleznie kell.
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8. A személyiségi jogok, ill. a személyes adatokkal való önrendelkezési jog alapján
az érintett engedélye, és a pedagógus hozzájárulása nélkül nem készíthet,
továbbíthat, ll. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai
digitális felületre sem töltheti fel.
9. A különböző felületekre feltöltött tartalmak, illetve a az oktatás keretein
belül elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek megosztása más
digitális és nem digitális felületeken kizárólag az igazgató írásos
engedélyével történhet!
10. Értekezletek hang-és képanyagának rögzítése a diákok számára szigorúan
tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy
bármilyen más formában való elmentését. Ennek megszegése minden esetben
igazgatói szintű fegyelmi fokozattal jár, függetlenül a rögzített tartalomtól.
11. Viselkedésével nem zavarhatja környezetét, nem sérthet másokat!
12. Meghallgatja mások véleményét, tudomásul veszi másságát, véleményét csak
mások tiszteletben tartásával mondja el.
13. Tudomásul veszi, hogy az iskolai munka emberi kapcsolatokra épül, ezért kerüli a
kirívó, szélsőséges megnyilvánulásokat.
A digitális oktatás módja:

III.
1.

A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat
ellenőrzése és támogatása az iskola online rendszerében történik.
2. A kommunikáció az erre felállított felületeken (elsősorban Google Classroom)
keresztül, illetve az erre a célra megadott e-mail címek használatával történhet.
3. Az iskola vezetősége fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrzése
alatt tarthassa a rendszerben működő csoportokat, azokra rálátása legyen.
Csoportot csak a vezetőség engedélyével lehet létrehozni. Erre engedélyt
kizárólag az intézményvezető által megbízott pedagógus kaphat.
4. A digitális munka 2020. április 06-tól napi szinten kizárólag a Google Classroom
online
rendszerén, ill. a Kréta rendszeren keresztül valósul meg, tehát a tanulónak/szülőnek
mindkét rendszert nyomon kell követnie!
5. Minden tanuló saját otthonában vesz részt a digitális oktatásban.
6. A digitális tanulási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon és időben, azaz
8.00-tól 16.00-ig tart.
7. A szorgalmi időben a pedagógus előre meghatározott időben kérheti a diák
online megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges – erősen indokolt eset pl.: ha a
szülőnek van szüksége a gépre, elromlott az eszköz, stb. – a diáknak ezt jeleznie kell,
törekedve arra, hogy a következő egyeztetett időpontban rendelkezésre álljon.
8. A tanulás folyamatához a diák saját – ill. intézménytől kölcsön kapott – eszközt (asztali
számítógép, laptop, tablet, okostelefon) használ.
9. A tanuló az iskolába különösen indokolt esetben mehet, ennek okát jeleznie kell.
10. Ha a digitális munka feltételei otthon valamilyen oknál fogva nem adottak, az
iskolában rendelkezésre álló eszközökön a diák bekapcsolódhat a tanulási folyamatba.
11. A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit
figyelembe véve - számot kell adni tudásáról. Amennyiben ez adott időben a tanuló
önhibáján kívül nem valósul meg, a következő alkalommal a beszámoló már kötelező.
12. A tanulónak/szülőnek nyomon kell követnie az elektronikus naplót, a
tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma továbbra is a Kréta e-napló.
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Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a Tatay Sándor Általános Iskolában
a járványügyi készenlét idején
Intézkedések:
- Kisegítő személyzet munkaidejének átszervezése:
Egyik takarító nő 10-18 óráig dolgozik, a másik 12-20 óráig, hogy az órák utáni
fertőtlenítést meg tudjuk oldani.
-

A takarítók minden nap a tanítási órák alatt átfertőtlenítik a WC-ket, mosdókat és
kilincseket.

-

Szünetekben a takarítók áttörlik a padokat, székeket és ajtókat, ahol osztálycsere
történt. Informatika terem, nyelvi és természettudományos labor, előadóterem és a
tornatermi öltözők. A következő csoport csak a fertőtlenítés után mehet be a
terembe.

-

Fertőtlenítő kézmosó folyadékot helyeztünk el a bejáratnál, aminek használata
minden tanuló, pedagógus és minden iskolánkba bejövő személynek kötelező.

-

Klímaberendezéseket kitisztíttattuk.

-

Osztálytermekben is tettünk fertőtlenítő kézmosó folyadékot, melyet a tanulók a
tantermekbe való bemenetelkor használhatnak.

-

Nem tesszük kötelezővé a maszk használatát, aki akarja használhatja.

-

A tanulókat, amikor csak lehet, szünetekben kiküldjük az udvarra. Közben a
tantermekben alapos szellőztetést végez az éppen ott lévő pedagógus.

-

Az esetleges beteg tanulókat elkülönítjük. Számukra az orvosi szobát jelöltük ki.

-

Az intézménybe csak egészséges diák jöhet be. A bejárati ajtónál a gyerekeket
érintés mentes lázmérővel ellenőrizzük.

-

A szünetekben, ha nem lehet az udvarra kimenni, az osztályokat próbáljuk
elkülöníteni. 1-2. osztályoknak az osztályterme előtti folyosón, 3-4 osztályoknak a
fenti, bal oldali zsibongón, 5-6. osztályoknak az aulában, 7-8. osztályoknak a fenti,
jobb oldali zsibongón kell tartózkodni!

-

A testnevelés órákat, ha az idő engedi, a sportudvaron tartjuk.

-

A szülők csak nagyon indokolt esetben jöhetnek be az iskolába!

-

Az étkezőbe maximum 32 főt engedünk be. 1-2. osztályok 12.30 órakor, 3-4.
osztályok 12.50 órakor, bejáró tanulók, akik délben hazautaznak és 5. osztály
13.15 órakor, mindenki más 13.30 órakor ebédelhet. Kézfertőtlenítés itt is
kötelező!
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A házirend elfogadásának és módosításának szabályai
1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és
figyelembevételével az iskola nevelőtestülete készíti el.

a

szülők

javaslatainak

2. A házirend tervezetét megvitatják a negyedik-nyolcadik évfolyamos osztályok és
véleményüket küldötteik útján eljuttatják az iskolai diákönkormányzat vezetőségéhez.
A diákönkormányzat vezetősége a véleményeket összesíti, és erről tájékoztatja az
iskola igazgatóját.
3. A házirend tervezetét megvitatják a nevelők munkaközösségei, és véleményüket
eljuttatják az iskola igazgatójához.
4. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat, a szülői
szervezet és az Intézményi Tanács véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban.
5. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az az igazgató
jóváhagyásával lép hatályba.
6. Be kell szerezni a fenntartó egyetértését mindazoknak a házirendben megfogalmazott
rendelkezéseknek az esetében, amelyek többletkötelezettséget rónak a fenntartóra.
7. Az érvényben levő házirend módosítását – bármely nevelő, szülő vagy tanuló
javaslatára, ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület,
a szülői szervezet, a diákönkormányzat iskolai vezetősége.
8. A házirend módosítását az első-hatodik pontban leírt módon kell végrehajtani.
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