
 

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM 

S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM   

MAGYAR TANNYELVŰ ALAPISKOLA ÉS 

GIMNÁZIUM MOLDAVA NAD BODVOU 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályba lép 2015.9.2-ától 
 

„scientia est potentia" 
„vedomosť je moc„ 
„a tudás hatalom„ 

    BELSŐ RENDSZABÁLYZAT 

ISKOLAI HÁZIREND 



ISKOLAI HÁZIREND 
 

  

2015/2016  

 

1 

I. A TANÍTÁS RENDJE 
 A délelőtti tanítás 7:50-kor kezdődik és 15:00-ig tart.  
 Az iskola épülete munkanapokon 6.30-tól  16.30-ig van nyitva.  
 Az iskola bejáratánál a pedagógiai alkalmazottak 7:35-től tartanak ügyeletet. Feladatuk a diákok és a 

szülők útbaigazítása. 
  Az alsó tagozat öltözőit az osztályfőnökök és az asszisztensek nyitják, zárják.  
 A takarítónők nyitják és zárják a felső tagozat öltözőit. 
 A gondnok nyitja és zárja az iskola épületét. 
 A tanítás a tantermekben, szaktantermekben és a tornateremben folyik. 
 Minden osztály  öltözővel rendelkezik, amelyért az egész iskolai év folyamán felel. A tanulók tanítás 

alatt az öltözőben csak kivételes esetben tartózkodhatnak (ha orvoshoz mennek, az osztályfőnök 
beleegyezésével távoznak az iskolából, stb.)  

 A testnevelési órára a tanulók a tornaterem öltözőjében öltöznek át. 
 A nagyszünetben a tanulók az ügyeletes tanár utasítása alapján a folyosón vagy az udvaron 

tartózkodnak.  
 A szülők hivatalos ügyeiket az iskolában minden nap 13.00 - 15.00 között intézhetik. A tanuló 

előmeneteléről és viselkedéséről az osztályfőnök a szülői értekezleteken ad felvilágosítást, szükség 
szerint a szülő személyesen is meglátogathatja az osztályfőnököt a (előre egyeztetett időpont 
alapján).  

 
II. A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI   
 
A tanulók jogai a Tt. 245/2008 sz. közoktatási törvény szerint: 
 az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés,  
 az ingyenes alapiskolai oktatás, 
 tankönyvek és tananyagok ingyenes kölcsönzése a kötelező tantárgyakból,  
 a neveléssel és oktatással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások igénybe vétele,  
 a biztonságos és higiéniailag megfelelő környezetben való nevelés és oktatás,  
 a korának, képességeinek, érdeklődésének, egészségi állapotának megfelelően és a pszichohigiénés 

elvekkel összhangban megszervezett nevelés-oktatás,  
 a személyének tiszteletben tartása, a fizikai, lelki és szexuális erőszakkal szembeni védelem,  
 a személyét és a nevelési-oktatási eredményeit érintő információk,  
 egyéni oktatás a jelen törvény által meghatározott feltételek mellett, 
  a speciális nevelési-oktatási igényű gyermeknek vagy a speciális nevelési-oktatási igényű tanulónak 

joga van specifikus formák és módszerek alkalmazásával történő neveléshez és oktatáshoz, és azon 
szükséges feltételek kialakításához, amelyek ezt a nevelést és oktatást lehetővé teszik.  
 

A tanulók további jogai 
 Minden tanulónak joga van a művelődéshez - a tanító vagy az asszisztens nem küldheti ki a tanulót 

az osztályból, ezzel korlátozva iskolalátogatását, nem foszthatja meg egyes feladatok végzésétől. Az 
alapfokú oktatás ingyenes és kötelező. Heti 2 órás oktatásra  joga van annak a tanulónak is,  aki az 
igazgató határozata alapján iskolalátogatottság alóli felmentést kapott . 

 A szabad véleménynyilvánítűs joga - a tanulónak joga van az emberi méltóság tiszteletben 
tartásával véleményt nyilvánítania a tanítási órán. Kifejtheti véleményét az átvett tananyaggal 
kapcsolatban, a tanítás folyamatáról, az értékelés módjáról, az értékelő oktató hozzáállásáról. Ez 
a megnyilvánulás nem vezethet faji, nemzeti és más gyűlülködéshez. A tanítónak nemcsak az 
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előzőleg elsajátított tananyag pontos visszaadását kell számonkérni, hanem teret kell biztosítania 
a gyermek saját véleményének, álláspontjának, kreativitásának kinyilvánítására is. A tanulónak 
minden őt érintő dologban joga van a szabad véleménynyilvánításra. Joga van a tévedésre, 
nézetének megváltoztatására és joga van a fejlődésre. 

 A megkülönböztetés tilalma - azt jelenti, hogy minden tanulóval az egyenlőség elvéhez igazodva 
foglalkozunk. Tehát faji hovatartozásától, bőrszínétől, nemi, etnikai, nemzeti hovatartozásától, 
szociális és anyagi helyzetétől, testi és szellemi képeségeitől függetlenül megilleti az összes emberi 
jog.  

 A tanuló jogosult a személyét, az iskola oktatási-nenvelési programját érintő tények és az iskola 
áltat számára nyújtott lehetőségek megismerésére. Minden tanulónak lehetőséget kell adni 
a jogait és kötelességeit egyaránt körülhatároló iskolai házirend és a Gyermekjogi Egyezmény 
megismerésére. 

 Minden tanuló jogosult teljesítménye tárgyilagos értékelésére - szóbeli feleltetés esetén a tanító 
köteles  közölni a tanulóval az érdemjegyét. Írásbeli és grafikai munkájának értékelését 10 napon 
belül kézhez kell kapnia. A tanulók túlterhelésével nem szabad veszélyeztetni testi és szellemi 
fejlődésüket, az értékelés gyakorisága legyen egyenletes. A 25 percnél hosszabb időt igénylő írásbeli 
felmérések időpontját egyeztetni kell a az osztályfőnökkel. Ugyanazon a napon csak két, 25 percnél 
nem hosszabb időt igénylő felmérőt írhatnak a tanulók. 

 Egészségvédelmi jog - a pedagógusok feladatai közé tartozik az egészséges környezet 
megteremtése, a tanterem és az iskola kellemessé tétele. Az egészségkárosult tanuló 
megkülönböztetett gondoskodásra jogosult. 

 Testi és lelki bántalmazás - a gyermeknek joga van, hogy megvédjük a fizikai és lelki bántalmazástól,  
elhanyagolástól, kizsákmányolástól  

 A magánélethez, becsülethez és a  jó hírnévhez fűződő jog - a tanuló ismereteinek, 
rátermettségének és állásfoglalásainak értékelése és nyilvánossá tétele nem lehet sértő és 
megalázó, nem befolyásolhatja negatívan a gyermek önértékelését. A tanulókról csak aznosításra 
szükséges adatok gyűjthetők, ezek illetéktelen kézbe nem kerülhetnek, titoktartás vonatkozik rájuk.  

 A védekezés és a segítségigénylés joga - a gyermek minden körülmények között elsőként jogosult 
a segítségnyújtásra. Ha fennáll a zaklatás veszélye, a tanulónak joga van a pedagógushoz fordulnia 
segítségért.  

 A pihenésre és a szabadidőre, játékra való jog, kulturális és művészeti életben való szabad 
részvétel.  

 A drogfüggőség elleni védelem joga. 
 A speciális nevelési-oktatási igényű tanulók jogai  az iskola bebiztosítja a megfelelő személyi, anyagi 

- műszaki és környezeti feltételeket, oktatásuk olyan egyéni oktatási program keretében valósul 
meg, amely tiszteletben tartja speciális nevelési-oktatási igényeiket.  

 Az igazságos elbírálás joga - ha az iskolai rendtartás megsértése miatt a tanulót szankció fenyegeti, 
joga van a meghallgatásra, védekezésre, véleménye szabad kinyilvánítására.  

 A multikulturális környezethez való jog azt jelenti, hogy a tanulók lehetőséget kapjanak 
a Szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségek és etnikai csoportok kultúrájának megismerésére, ezzel 
kapcsolatban kulturális és társadalmi tevékenységet végezhessenek, megismerkedjenek különböző 
országok tanulóinak életével és kultúrájával, ezzel is támogatva a toleranciára és kölcsönös 
tiszteletre való nevelést.  

 
A tanulók kötelességei: 
 elsajátítani az alapiskolai tananyagot, 
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 a humanizmus, tolerancia, hazafiság elve alapján viselkedni, a pedagógus utasításait követni és az 
iskolában valamint az iskolán kívül is tisztelettudóan viselkedni, 

 óvni saját és mások egészségét, ügyelni a rendre és tisztaságra az iskolán belül és kívül,  
 megóvni az iskola berendezését (a szándékosan okozott kárt a tanuló törvényes képviselőjének meg 

kell térítenie), 
 betartani a tanítási órák és a szünetek hosszát, 
 az iskola bármely alkalmazottának jelenteni azt az eseményt, amely veszélyezteti saját vagy a többi 

tanuló biztonságát.  
 
A tanulóknak tilos: 
 dohányozni az iskolában, az iskola környékén és az iskolai rendezvényeken,  
 alkoholt, kábítószert vagy más egészségre káros anyagot fogyasztani az iskolában és az iskolai 

rendezvényeken,  
 az iskolába és az iskolai rendezvényekre belépni olyan tárgyak birtokában, amelyek veszélyeztetik 

mások egészségét és biztonságát,  
 rongálni az iskola birtokában lévő tárgyakat és az iskola biztonsági berendezéseit, 
 a falat firkálni, az iskola berendezését rongálni, 
 vulgáris kifejezéseket használni, 
 az iskola területén a maroktelefon használata, ellenkező esetben a tanár, az iskolai rendtartásnak 

megfelelően elveszi a diáktól a maroktelefont, amit csak a diák jogi képviselője vehet át az 
igazgatóságon.  

 az iskola területén MP-3, MP-4, iPod, táblagép használata, 
 a szünetekben az öltözőben tartózkodni, 
 értéktárgyakat, nagyobb pénzösszeget magánál tartani (Kivételes esetben a tanuló köteles a 

pedagógusnak átadni megőrzésre. Ezek eltűnése esetén az iskola nem vállal felelősséget.) 
 a smink, festett köröm és haj, testékszer, 
 az iskola területén és az iskolai rendezvényeken hazárdjátékokat játszani. 
 
III. NEVELÉSI INTÉZKEDÉSEK    
 
A nevelési intézkedések közé tartoznak a dicséretek, jutalmazások és figyelmeztetések, megrovások.  

Osztályfőnöki dícséretben részesül az a tanuló, aki 
 kitűnő tanulmányi eredményt ért el (1,5-ös tanulmányi átlagig) 
 valamilyen rendezvényen vagy versenyen az osztályt képviselte  
 magatartása és viselkedése példamutató osztálytársai számára 

 
Igazgatói dícséretben részesül az a tanuló, aki 
 kitűnő tanulmányi eredményt ért el (1-es tanulmányi átlag) 
 valamilyen rendezvényen vagy versenyen az iskolát sikeresen képviselete 
 önzetlen segítséget nyújtott, humánus cselekedetet vitt véghez, példamutatóan viselkedett 
 valamilyen intézmény vagy személy elismerésben részesítette 
Az osztályfőnöki és az igazgatói dícséretet a pedagógiai tanács hagyja jóvá. 
 
Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést kap az a tanuló, aki 
 az iskolai rendtartást ismételten megszegi   
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A szóbeli figyelmeztetést az osztályfőnök az osztályfőnöki órán közli a tanulóval, bejegyzi a tanulmányi 
könyvbe és haladéktalanuk értesíti a szülőket. 
  
Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést kap az a tanuló, aki  
 kétszer kapott osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést  
 15 órát igazolatlanul hiányzott  
 
Írásbeli igazgatói megrovást az a tanuló kap, aki 
 az osztályfőnök figyelmeztetése ellenére sem változtat tisztességtelen viselkedésén  
 az iskolában, az iskola környékén és az iskolai rendezvényeken  dohányzott és alkoholt fogyasztott 
Az igazgatói megrovást postai úton kapják kézhez a szülők.  

 
Igazgatói vagy osztályfőnöki megrovást az a tanuló kap, aki    
 két szóbeli figyelmeztetés ellenére sem változtat tisztességtelen viselkedésén, vét az iskolai 

rendtartás ellen  
Az igazgatói és az osztályfőnöki megrovást a pedagógiai tanács hagyja jóvá, amit a szülő postai úton kap 
kézhez.  
 
Kettes (kielégítő) magaviseleti osztályzat 
 alkohol- és kábítószerfogyasztás az iskolában, az iskola környékén és iskolai rendezvényeken 
 olyan tárgyak és egészségre káros anyagok használata az iskolában, amelyek veszélyeztetik a többi 

tanuló biztonságát és egészségét 
 az iskola berendezésének rongálása 
 iskolatársak bántalmazása, veszélyeztetése, megfélemlítése 
 lopás (tanulók, iskolai alkalmazottak tulajdonának elsajátítása) 

 
Hármas (kevésbé kielégítő) magaviseleti osztályzat 
 az előző pontban leírt kihágásokat kétszer elkövette  
  
Négyes (nem kielégítő) magaviseleti osztályzat  
 az előző pontban leírt kihágásokat több mint kétszer elkövette  
A magaviseleti jegy lerontását a pedagógiai tanács hagyja jóvá, amit a szülő postai úton kap kézhez.  
 
IV. A TANULÓK VISELKEDÉSE AZ ISKOLÁBAN 
 
A tanulók érkezése az iskolába 
 A délelőtti tanításra érkező tanulók legkésőbb 10 perccel a tanítás kezdete előtt érkeznek az 

iskolába. Az iskola épületét 7:35-kor nyitják és 7:50-kor zárják, ez után a tanulók csak a törvényes 
képviselőik felügyeletében távozhatnak az iskolából. Ha a tanuló  késve érkezik az iskolába (7:50  
után), átöltözik és bemegy a tanítási órára.  

 Az iskolába lépés előtt a tanulók alaposan megtisztítják a lábbelijüket, az öltözőben áthúzócipőt 
húznak. 

 A tanév elején minden osztály zárható öltözőt kap, ezért az iskolában tilos utcai lábbeliben járni. 
 A tanuló az öltözőben csak a felsőruházatát és cipőjét hagyhatja. Az öltöző nem a tanszerek és más 

segédeszközök tárolására szolgál. 
 A tanuló az iskolába való tartózkodás teljes ideje alatt köteles áthúzócipőt viselni. 
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 A tanítás ideje alatt és a szünetekben tilos az öltözőben tartózkodni (Kivételt képez, ha az 
osztályfőnök beleegyezik az iskola épületének elhagyásába.) 

 Az iskolába érkezés és a tanítás kezdete közötti időben a tanuló felkészül a tanításra  és ismétel.  
 

A tanulók viselkedése a tanítási órán 
 A tanuló időben érkezik a tanításra és az iskolai rendezvényekre az adott napra szükséges iskolai 

felszereléssel. 
 A tanuló kizárólag olyan dolgokat hozhat az iskolába, melyekre a tanítás ideje alatt feltétlenül 

szüksége van. Nem hozhat az iskolába értékes tárgyakat, valamint a tanulók figyelmét és nevelését 
megzavaró dolgokat (fegyverek, robbanóanyagok, értékes ékszerek, nagyobb pénzösszeg, 
pornográf kiadványok, állatok, rádió, hangszer, elektromos fogyasztók, MP3-as, MP4-es lejátszók, 
iPod, táblagép és egyéb kommunikációs eszköz). Ezek eltűnése esetén az iskola nem vállal 
felelősséget. 

 A tanuló becsengetés után csendben várja a tanárt. 
 A tanuló a tanítási órán illedelmesen ül, figyeli a tanár magyarázatát, az osztálytársai feleletét, 

lelkiismeretesen és aktívan dolgozik, nem folyamodik alantas eszközökhöz (súgás, lesés), nem 
zavarja a tanítást. 

 A tanuló kézemeléssel jelzi, ha mondanivalója van. Felszólítás esetén hangosan és érthetően 
válaszol. A tanár engedélyével helyet foglalhat. A tanítási órán illetlenség engedély nélkül beszélni és 
rágógumit rágni. 

 A szaktantermekben a tanuló betartja az ide vonatkozó rendszabályokat és biztonsági előírásokat. 
 Ha a tanuló nem készült a tanítási órára, mulasztását az óra elején jelenti. Az óra alatt történő 

jelentést a tanár nem köteles elfogadni. 
 A tanuló az osztályt csak a tanár engedélyével hagyhatja el. 
 Mielőtt a tanuló az osztályból távozik, rendet rak maga körül. A szemét a szemétkosárba való. 
 
Rendkívüli védelmi intézkedések 
Ha a tanuló magatartásával és agresszivitásával veszélyezteti más tanuló, illetve a nevelésben és az 
oktatásban részt vevő többi szereplő biztonságát és egészségét, vagy megzavarja a nevelést és az 
oktatást olyan mértékben, amely a nevelésben és oktatásban résztvevők tanulását lehetetlenné teszi, 
az iskola igazgatója védőintézkedést rendelhet el, amely jelentheti az azonnali kizárást a nevelési-
oktatási folyamatból, mégpedig a tanuló külön helyiségben való elkülönítését pedagógus jelenléte 
mellett. Iskolai vagy oktatási létesítmény igazgatója haladéktalanul bekéreti  
 a törvényes képviselőt, 
 egészségügyi mentőszolgálatot,  
 a rendőrséget. 
 
A tanulók viselkedése a szünetekben: 
 A szünetben a tanulók fegyelmezetten vonulnak a következő óra tanterme elé, ahol megvárják a 

tanár érkezését. 
 A kisszünetekben a tanuló az osztályban tartózkodik, előkészíti tanszereit a következő órára, 

hangoskodásával nem zavarja osztálytársait, nem verekszik, nem futkározik sem az osztályban sem 
a folyosón. 

 A tanuló nagyszünetben az ügyeletes tanár utasítása alapján a folyosón vagy az iskolai udvaron 
tartózkodik. 
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 A tanuló becsengetés után csendben várja a tanár érkezését. Ha a tanár 5 percen belül nem jelenik 
meg, a hetes köteles ezt jelenteni az igazgatóságon. 

 

A tanulók távozása az iskolából 
 Az utolsó óra befejezése után a tanuló elteszi tanszereit, rendet rak a környezetében, kidobja 

padjából a szemetet és felrakja  székét a padra. 
 A hetesek letörlik a táblát, becsukják az ablakokat, ellenőrzik a vízcsapot , lekapcsolják a villanyt. 
 A tanár kíséretében a tanulók bevonulnak az öltözőbe, átöltöznek, és elhagyják az iskola épületét 
 A tanítás befejezése után a tanuló nem tartózkodik az iskola épületében és az előtt. 
 
A tanulók iskolába járása 
 A tanuló rendszeresen jár iskolába, időben érkezik a tanítási órákra és az iskolai rendezvényekre. 
 A tanuló a tanításról és az iskolai rendezvényekről csak betegség, komoly családi okok,  rendkívüli 

időjárás és váratlan közlekedési események miatt hiányozhat. 
 Ha a tanuló előre tudja, hogy a következő napon nem vehet részt a tanításon,  a törvényes 

képviselő köteles értesíteni az osztályfőnököt. 
 Egy tanévban a szülő (törvényes képviselő) maximálisan 10 nem egymást követő tanítási napot 

igazolhat ( 5 - 5 félévenként). 
 Ha a tanuló váratlan okok miatt nem jelenik meg a tanítási órán, a szülő köteles 2 napon belül 

jelenteni a hiányzás okát. Ha ezt nem teszi meg, a tanuló hiányzása igazolatlan lehet. 
 Utólagos igazolást az osztályfőnök nem köteles elfogadni. 
 Ha a tanuló családtagjai közül valaki fertőző beteg, a tanuló vagy a törvényes képviselő kötelessége 

ezt bejelenteni az iskolaigazgatónak. 
 A tanuló látogatása az iskola épületében csak a törvényes képviselőjének engedélyezett. 

 
A tanulók iskolán kívüli magatartása 
 Minden tanuló a tanítási időn túl és a szünidőkben is iskolánk diákja marad, és így kell viselkednie. 

Szüleivel, testvéreivel, barátaival, tanáraival, az iskola alkalmazottaival és ismerőseivel szemben 
tisztességes, udvarias és becsületes, találkozáskor illően köszönti őket. 

 Osztálytársaihoz barátságos, segítőkész. Nem kezdeményez veszekedést és verekedést, nem 
használ közönséges kifejezéseket. 

 
V. A SZÜLŐK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
A Tt. 245/2008 sz. közoktatási törvény szerint 
 
A tanuló törvényes képviselőjének jogában áll 
 kérni, hogy az iskola vagy oktatási létesítmény a nevelés-oktatás keretében a gyermekeknek és a 

tanulóknak tárgyilagos és sokoldalú információkat és ismereteket nyújtson, összhangban a világ 
jelenlegi tudományos ismereteivel, valamint a jelen törvénybe foglalt nevelési-oktatási elvekkel és 
célokkal,  

 megismerkedni az iskola vagy oktatási létesítmény nevelési-oktatási programjával és az iskolai 
házirenddel,  

 tájékoztatást kapni gyermeke nevelési-oktatási eredményeiről,  
 tanácsadói szolgáltatásokat kapni gyermeke nevelését és oktatását illetően 
 részt venni a nevelés-oktatásban az iskola vagy oktatási létesítmény igazgatójának előzetes 

beleegyezését követően, 
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 véleményt nyilvánítani az iskola vagy oktatási létesítmény nevelési-oktatási programjával 
kapcsolatban az iskola önkormányzati szervei útján,  

 jelen lenni gyermeke bizottsági vizsgáztatásán az iskolaigazgató előzetes beleegyezésével.  
 

A törvényes képviselő további jogai: 
 Ingyenes oktatás biztosítása gyermeke számára az állami iskolákban. 
 Diszkrimináció nélküli oktatás 
 Gyermeke felvétele a lakókörzeti alapiskolától eltérő alapiskolába az igazgató beleegyezése alapján 
 Gyermeke integrációja és egyéni hozzáállás az oktatási-nevelési folyamatban. 
 Gyermeke tankötelezettsége megkezdésének elhalasztása egy tanévvel.  
 Gyermeke kötelező iskolalátogatásának teljesítése a Szlovák Köztársaság területén kívül. 
 Ismerni az iskola profilját. 
 Tájékoztatva lenni gyermeke előmeneteléről. 
 Részt venni az iskola működésében. 
 Konzultációra kérni a pedagógust. 
 Tanácsot kérni a pedagógustól az oktatást, nevelést illetően. 
 Az igazgató előzetes beleegyezésével részt venni az oktatási-nevelési folyamatban. 
 Bizottsági vizsgáztatást kérvényezni. 
 Javaslatokat tenni az iskolai munka javítása szempontjából. 
 Kérni gyermeke felmentését a tanítás alól. 
 Együttműködni a szülői és az iskolai tanáccsal. 
 Bizonyítvány másolatának és iskolalátogatás igazolásának kiadása. 

 
A Tt. 245/2008 sz. közoktatási törvény szerint a törvényes képviselő köteles 
 megteremteni a gyermek számára az iskolai nevelés-oktatásra való felkészülésének és iskolai 

kötelességei teljesítésének feltételeit, 
 betartani a gyermeke oktatási-nevelési folyamatának feltételeit az iskolai házirend értelmében, 
 gondoskodni a gyermek szociális és kulturális hátterének megteremtéséről és tiszteletben tartani 

speciális nevelési-oktatási szükségleteit,   
 tájékoztatni az iskolát vagy oktatási létesítményt a gyermek egészségi állapotáról, egészségügyi 

problémáiról, vagy más fontos tényekről, amelyek hatással lehetnek a nevelés-oktatás menetére, 
 megtéríteni a kárt, amit a tanuló szándékosan okozott. 
 Ha a tanuló nem vehet részt az iskolai vagy az oktatási létesítményi nevelés-oktatáson, a törvényes 

képviselője vagy az intézmény elöljárója a hiányzás okát haladéktalanul köteles bejelenteni az 
iskolának vagy az oktatási létesítménynek. A gyermek igazolt hiányzási okaként főként betegség 
fogadható el, esetleg orvos által elrendelt iskolalátogatási tilalom, rendkívül időjárási körülmények 
vagy a tömegközlekedési eszközök üzemelésének váratlan szünetelése, rendkívüli családi 
események, illetve a gyermek vagy tanuló versenyeken történő részvétele.  
 

A törvényes képviselő kötelessége 
 Iskolaköteles gyermekét beíratni az iskolába és ügyelni arra, hogy rendszeresen és időben járjon 

iskolába.  
 15 napon belül értesíteni az iskolát arról, ha a gyermeke a Szlovák Köztársaság területén kívül 

teljesíti a kötelező iskolalátogatást. 
 Haladéktalanul igazolni gyermeke hiányzását, a betegséget orvosi igazolással alátámasztani.  
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 Kihágásnak tekinthető az, ha a törvényes képviselő veszélyezteti a kiskorú nevelését, oktatását, főleg 
abban az esetben, ha a gyermek egy hónap alatt több mint 15 tanítási órát igazolatlanul hiányzik. 

 A törvényes képviselő a pedagógus számára köteles megteremteni a tanuló individuális oktatásához 
szükséges feltételeket. 

 A szülő köteles bebiztosítani gyermeke számára az oktatási folyamathoz szükséges 
tansegédeszközöket. 

 Megjelenni a szülői szövetség ülésein. 
 Javaslatokat tenni az oktatási-nevelési folyamat feltételeinek javítására. 
 Tájékoztatni az osztályfőnököt gyermeke komoly egészségügyi és más problémáiról, amelyeket az 

osztályfőnöknek ismernie kell. 
 Rendszeresen ellenőrizni gyermeke tanulmányi könyvét. 
 Nem zavarni a tanítási folyamatot. 
 Megtiltani, hogy gyermeke olyan tárgyakat hozzon az iskolába, amelyekre nincs szüksége a tanítási 

órán. 
 Megtiltani, hogy gyermeke olyan tárgyakat hozzon az iskolába, amelyekkel veszélyeztetné a többi 

tanuló egészségét és biztonságát. 
  

VI. A PEDAGÓGUSOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
A pedagógusoknak joga van 
 a tiszteletre, az emberi méltóságra és a magánügyre vonatkozó jogaik gyakorlására, 
 a tanuló telejsítményét értékelni, 
 megfelelő tájékoztatást kapni, 
 a tantestület tagjaként részt venni a pedagógiai program megalkotásában és értékelésében, 
 figyelmeztetni az osztályfőnököt, ha a tanuló vétett az iskolai házirend ellen és megfelelő 

intézkedéseket hozni. 
 

Az osztályfőnök dönt 
 a hiányzó tanuló  igazolásának elfogadásáról, vagy nem elfogadásáról 
 a tanuló 5 (nem egymást követő ) napi hiányzásának igazolásáról az adott tanévben 
 a tanulók ülésrendjéről, 
 az év végi iskolai kirándulásról és megszervezéséről. 

 
A pedagógusok kötelességei 
 bebiztosítják a tanulók biztonságát, erkölcsük és személyiségük védelmét, 
 továbbképzéseken vesznek részt, 
 nem változtathatják meg önkényesen a tanítási órák hosszát, 
 a pedagógustársakkal való egyeztetés után egy napon csakis egy, 25 percnél  hosszabb időt igénylő  

írásbeli írátható,  
 a szünetekben ügyelni a tanulók biztonságára, a felmerülő problémákat orvosolni, 
 a tanulókkal rendszeresen tudatják az osztályzatukat, 
 folyamatosan értesítik a szülőket a tanulók osztályzatairól és viselkedésükről.  

A pedagógusok további jogai és kötelességei a közalkalmazottakat érintő törvénytárban találhatóak.  
 

VII. AZ ISKOLA ÉS CSALÁD EGYÜTT MŰKÖDÉSE 
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 Az iskola rendszeresen tájékoztatja a törvényes képviselőt a tanuló magatartásáról és tanulmányi 
eredményeiről. Ennek egyik eszköze a tanulmányi könyv, amelybe csakis a  fontos értesítések 
kerülnek. 

 A tanító nemcsak a tanulóra vonatkozó negatív értesítéseket, hanem a pozitív értékelést és 
dícséretet is közli a törvényes képviselővel. A tanulmányi könyvbe való beírás átgondolt és 
tapintatos legyen. 

 A beírás előtt a tanító mérlegeli,  hogy az adott esetben melyik lenne a megfelelő közlési mód, pl. 
a szülővel való személyes találkozás, értesítés levélben, szülők beidézése az iskolába, családi 
látogatás.  

 Ha a szülőnek kétségei vannak gyermeke osztályzásával kapcsolatban, jogában áll 3 napon belül 
kérvényezni az iskola igazgatójánál, hogy a tanuló előre meghatározott bizottság előtt újra 
lefelelhessen. 

 Ha a pedagógus szóban vagy írásban közli a szülővel, hogy gyermeke fejtetűvel fertőzött, a szülő 
köteles elvégezni a fertőtlenítést. Ezután a pedagógus újra ellenőrzi a gyermek haját. 

 Annak érdekében, hogy megvédjük azokat a gyermekeket, akikrők a szüleik felelősségteljesen 
gondoskodnak, az ismételt tetvességet a szülői gondoskodás elmulasztásának fogjuk tekinteni és 
jelentjük az alábbi hivataloknak: 

 Szepsi Városi Hivatal , 

 Szepsi Szociális és Munkaügyi Hivatal. 
 
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 Az osztályfőnök kötelessége ismertetni az iskolai házirendet a tanulókkal és törvényes 

képviselőikkel. 
 Az iskolai házirend 2016. szeptember 1-jén lép érvénybe, e nappal hatályát veszti a 

2015.szeptember 2-án elfogadott házirend. 
 

Melléklet 
Mint a gyermekem törvényes képviselője elfogadom az iskolai házirend szabályait és aláírásommal 
igazolom, hogy gyermekemet annak betartására ösztönzöm. 
 


