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A tanulók kötelességei és jogai 
 

A tanulók kötelességeit és jogait részletesen a Nemzeti köznevelési törvény 46 §-a szabályozza, 

iskolánk ez alapján az alábbiakat írja elő. 

A tanuló kötelessége: 

 
● iskolába járni, a kötelező és általa választott foglalkozásokon részt venni 

● ha az iskolából hiányzott a kihagyott tananyagot a szaktanárral (illetve osztálytársaival) 

való egyeztetés alapján pótolni 

● tanulmányi kötelezettségeinek eleget tenni 

● az iskola eszközeit rendben tartani, azokra vigyázni 

● a tanórák előkészítésében és lezárásában is tanárával együttműködni 

● a tanuláshoz szükséges felszerelést (tankönyvek, füzetek, írószerek, tornaruha stb.) 

magával hozni 

● a Házirendben foglalt szabályokat betartani 

● megadni a tiszteletet az iskolában tanító pedagógusoknak és az ott dolgozó többi 

felnőttnek, valamint az iskola vendégeinek 

● tartózkodjon a hangos, trágár, sértő beszédtől, az agresszív bántalmazó viselkedéstől; 

törekedjen szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására társaival, a nevelőkkel, az 

iskolában tartózkodó más felnőttekkel 

● köszönjön a felnőtteknek előre a napszaknak megfelelően vagy a felnőtt által 

megengedett formában 

● a tanórákon, iskolai rendezvényeken fegyelmezetten viselkedni, az iskola hírnevét 

megőrizni 

● az iskolai foglalkozásokon nem zavarhatja társait a tanulásban, elfogadó, segítőkész 

magatartást köteles tanúsítani 

● az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak 

megfelelő, felsőtestet is eltakaró öltözékben megjelenni 

● nem megengedett a műköröm, obszcén, uszító feliratú ruházat , testnevelés órákon 

testékszer viselése 

● az iskolai ünnepélyeken kötelező viselet a sötét színű alj vagy nadrág, fehér ing vagy 

blúz, iskolai nyakkendő 

● nem hozhat chips-et, rágógumit, energiaitalt, szotyolát 



 

A tanuló jogai: 

● képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; 

● nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön; 

● a Házirendben foglalt módon véleményt nyilvánítson; 

● választó és választható legyen diákképviseletbe; 

● tanulmányait, magatartását és szorgalmát előítélet nélkül értékeljék; 

● részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett 

programokon, rendezvényeken, versenyeken; 

● válasszon a Pedagógiai Program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások 

közül; 

● kérelem alapján ösztöndíjban részesüljön, ha és amennyiben erre az iskolának anyagi 

forrása rendelkezésre áll; 

● a Diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá a törvényben 

meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását. 

 „A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.” 46§ (7) 

A választható tantárgyak 
 

Az iskola helyi tanterve a tanulók számára az alábbi kötelezően választható tantárgyak tanulását 

biztosítja: 

1. Minden évfolyamon: etika/hit- és erkölcstan tantárgy. 

2. 3., 4. és 5. évfolyamon a Roma/Cigány népismeret illetve Lovaskultúra oktatás között 

választhatnak oly módon, ahogyan az adott tanévben a lovaskultúra oktatása 

finanszírozva van. (pl. melyik tanévben hány főre) 

A tanulók törvényes képviselői minden tanév május 20-ig adhatják le döntésüket arról, hogy 

mely szabadon választott órát kívánják látogatni a következő tanév folyamán. 

 

 



 

     A gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének 

igazolására vonatkozó előírások 
Késés 

● A késés a pedagógus megérkezése utáni beérkezést jelenti az órára. 

● A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a 

pedagógus. Ha a késési idő (összeadva) eléri a 45 percet, a késés egy igazolatlan órának 

számít, kivéve, ha a tanuló megfelelően igazolja a késés okát. 

● A rendszeresen késő (legalább 5 alkalom) tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

● A késő tanuló a tanórai tevékenységet nem zavarhatja. 

● A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késést igazoltnak kell tekinteni. 

● Napközben csak az iskolai kötelesség teljesítése, vagy egészségügyi ok miatti késés 

igazolható. 

Mulasztások igazolása  

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§-a szabályozza. Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról 

távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Az orvosi és egyéb igazolást papír alapon kell 

benyújtani. 

● A tanuló hiányzásának első napján a szülő köteles értesíteni az iskolát (telefonon, 

üzenetben, levélben, elektronikus levélben stb ...) a hiányzás okáról és várható 

időtartamáról. 

● Ha a tanuló három napon keresztül mulasztott az oktatásról, és annak okáról az iskola 

tájékoztatást nem kapott, az osztályfőnök, vagy az ifjúságvédelmi felelős ellenőrző 

családlátogatást tehet. 

● Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le az iskolába jövetelük első napján, 

de legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán, illetve egy héten belül. 

● A tanuló által vállalt szakköri foglalkozásokról, napköziről, tanulószobáról való késésre 

és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 

● Igazolt hiányzásnak számít, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. 

● A szülő indokolt esetben  igazolhatja gyermeke hiányzását. Amennyiben a hiányzások 

gyakorisága, mértéke indokolja, az osztályfőnök bevonja a szociális segítő, a 

családsegítő munkatársakat, illetve az intézményvezetőt a hiányzások igazolásának, 

engedélyezésének elbírálásába. 



 

● Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt három összefüggő napra előzetes, 

írásos szülői kérelemre az osztályfőnök, három napnál hosszabb távolmaradás esetén az 

intézményvezető adhat. Az ilyen módon engedélyezett mulasztás igazoltnak tekintendő. 

● Hosszabb hiányzást csak orvos igazolhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia. 

● Sportversenyekre csak egyesületi kikérővel engedjük el a tanulókat, ebben az esetben 

szülői igazolást nem fogadunk el. A kikérőn a sportegyesület nevének, a verseny 

időtartamának, bélyegzőnek és eredeti aláírásnak kell lennie. 

● A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. A 

mulasztás igazoltnak tekintendő, ha a tanuló: 

● a szülő írásbeli kérelmére előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra  

● a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta,  

● a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

● A nem igazolt mulasztást és az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes 

távolmaradást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni, ami súlyos fegyelmi vétség és 

minden esetben írásbeli büntetést von maga után. 

● Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, első alkalommal a szülőt értesíteni 

kell. 

● Ismételt igazolatlan mulasztás esetén a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével a 

szülő megkeresése kötelező. 

● 10 igazolatlan kötelező tanórai hiányzás után az intézmény vezetője tájékoztatja a 

családi pótlékban részesülő szülőt arról, hogy amennyiben az igazolatlanul mulasztott 

foglalkozások száma az 50 kötelező tanórát elérte a Cst. 15. § (1) bekezdése alapján a 

nevelési-oktatási intézmény vezetőjének kötelezettsége a családi pótlék 

szüneteltetésének kezdeményezése,  illetve arról, hogy az 50 óra igazolatlan kötelező 

tanórai mulasztás elérésekor milyen jogkövetkezményekre számíthat. 

● 15-30 igazolatlan óra esetén: általános szabálysértési hatóság és a gyermekjóléti 

szolgálat értesítése kötelező. 

● Amennyiben az igazolatlanul mulasztott foglalkozások száma az 50 kötelező tanórát 

elérte a Cst. 15. § (1) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének 

kötelezettsége a családi pótlék szüneteltetésének kezdeményezése. A családi pótlék 

szüneteltetésére irányuló eljárást 2020. március 1-jétől a szülő lakóhelye szerinti 

fővárosi, illetve megyei kormányhivatal családtámogatási feladatokat ellátó szervezeti 

egységénél kell kezdeményezni. /Lásd: 2. sz. melléklet/ 



 

● Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a 250 órát vagy a tantárgyak egyikéből a hiányzás meghaladja az éves 

óraszám 30 %-át, és a tanuló nem osztályozható, akkor évfolyamot ismételni köteles, 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen. 

  

Diákétkeztetés 

Minden tanuló részére biztosítjuk az étkezés lehetőségét. Az étkeztetést és a térítési díj összegét 

a mindenkori jogszabályokkal összhangban az étkeztetésért felelős szervezet vezetője szervezi 

és határozza meg. Az étkezés díját havonta előre kell befizetni a tanév elején meghatározott 

időpontokban. 

● Kizárható a diákétkeztetésből az a tanuló, aki a megjelölt időpontban nem rendezte a 

térítési díjat. 

 

● Hiányzás esetén az érintett tanuló, illetve szülő kötelessége a bejelentésről megfelelően 

gondoskodni. 

 

A hiányzáskor jelezni kell a távollét első és (várható) utolsó napját. 

Az étkezésről a kijelentést követő naptól lehet a tanulót kihúzni. 

Hiányzás esetén éthordóban elszállítható az étel. 

Étkezést lemondani megelőző nap reggel 8 óráig lehet az iskolatitkár vagy az élelmezésvezető 

felé jelezve (telefonon, vagy írásban). 

A reggeli étkezés időpontja: 

o a királyegyházi és a gyöngyfai tanulóknak: 08.15 – 08.25  

o a sumonyi és szentdénesi tanulóknak : 09.15 – 09.25 (az első szünetben) 

Az ebédeltetés ideje naponta:  

o az ebédeltetés az órarendek alapján kialakított étkezési rend szerint zajlik pedagógus 

felügyelettel. Az étkezések során a kulturált étkezés szabályait szem előtt tartva ügyelni 

kell az ebédlő rendjére és tisztaságára.  

Az Alapfokú Művészeti Iskola térítési díja 

Fizetési kötelezettség: 



 

Térítési díj fizetési kötelezettség terheli a tanulói jogviszonnyal rendelkező, zeneiskolába 

beiratkozott tanulókat 6 –22 éves korban. 

Fizetési kötelezettség: Tandíj fizetési kötelezettség terheli a tanulói jogviszonnyal nem 

rendelkező, zeneiskolába beiratkozott tanulókat korhatártól függetlenül. 

Fizetési kedvezmények 

Mentesség: A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók mentességet 

kapnak a térítési díj fizetése alól. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

tanulók a szülő írásbeli kérésére térítési díjkedvezményben részesülhetnek. Egyébiránt az 

aktuális térítési- és tandíjfizetési szabályzat az irányadó. 

A térítési díj és tandíj befizetésére vonatkozó szabályok: 

Befizetés módja: 

● Évente 2 alkalommal, történik a befizetés 

● A szülő írásban jelzi a szaktanár felé, hogy kér-e részletfizetést 

 

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és 

felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, 

az elosztás rendje 
 

Szociális ösztöndíjra való jogosultság feltételei: 

Ösztöndíj támogatásban részesülhet: 

Az iskola 2-8.  évfolyamos tanulója, aki  

● pályázatot nyújt be a kiírásban szereplő határidőig.  

Jogosult, amennyiben  

● a tanév végére legalább kettő tantárgyból az osztályzatát egy jeggyel javítja és a többi 

osztályzatát megtartja az előző tanévhez képest;  

● az adott tanévben újként szereplő tantárgyak érdemjegyei egyenként elérik az előző 

tanév átlag osztályzatát.   

Továbbá adható a nevelőtestület javaslata alapján : 



 

● tartós, színvonalas tanulmányi munkáért,  

● iskolai tevékenységek során tanúsított kiemelkedően aktív hozzáállásért. 

Ösztöndíj elbírálása: 

A pályázat kiírója felé kell benyújtani. A beérkezett pályázatokat a döntéshozó szervezet bírálja 

el, a tantestület véleményének meghallgatásával, minden év augusztus 25-ig. A döntés ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. A pályázót a pályázat eredményéről a pályázat kiírója írásban 

értesíti.  

A nyertes pályázóval a pályázat kiírója az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül 

támogatási szerződést köt. 

Az ösztöndíj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor (pl. a tanévnyitó ünnepélyen). 

Ösztöndíj folyósítása: 

Az ösztöndíj adható egy összegben és havonként, 10 hónapra elosztva. 

Az ösztöndíj megszüntetése: 

Amennyiben a tanuló tanulmányi munkája tartós romlást mutat, vagy magatartási probléma 

esetén, az ösztöndíj kifizetése felfüggeszthető, súlyosabb esetben megszüntethető.  

A szociális támogatások megállapításának, elosztásának rendje 

A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről - amennyiben erre az iskola 

jogosult - a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után 

az intézményvezetés a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a 

rászorultság elve alapján dönt. A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az 

iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló: 

● akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, 

● akit az egyik szülő egyedül nevel, 

● akinél a család egy főre jutó nettó havi jövedelme nem éri el a mindenkori 

legalacsonyabb munkabér 50 %-át, 

● akinek magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás. 

● aki állami gondozott 



 

● rendszeres iskolába járás (nincsen feltűnően magas hiányzása) 

● nincs igazolatlan hiányzása 

Alanyi jogon minden tanuló ingyenesen kapja meg a tankönyveket. Tankönyvek kiosztása, 

osztályfőnökök által az első tanítási napon történik. 

A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres 

tájékoztatásának rendje és formái 
 

A tanulót az osztályfőnök tájékoztatja a véleménynyilvánítás és javaslattétel módjáról, a 

Diákönkormányzat működési rendjéről. 

Tanítási órán a tanuló a véleménynyilvánítás jogával az órát vezető pedagógus által irányított 

keretek között élhet, alkalmazkodva az óra felépítéséhez és menetéhez. 

 A tanulói véleménynyilvánítás fő színtere a Diákönkormányzat. 

 A Diákönkormányzat működése a következő: 

● Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére, a tanulók érdekeinek 

képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek tevékenysége a tanulókat 

érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 

● Gyakorolja egyetértési és véleményezési jogát azokban a kérdésekben, amelyeket a 

köznevelési törvény, illetve egyéb jogszabályok biztosítanak számára. 

● Tagjai: 5-8. évfolyamon osztályonként két fő, az elnököt közülük az osztályok 

képviselői választják szavazás útján. 

● Tevékenységét a Diákönkormányzat segítő tanára fogja össze és támogatja. 

● Havonta ülésezik, ahol az iskolai élet fejlesztése, javítása érdekében javaslatokat, 

kezdeményezéseket tehet. 

● Tanévenként legalább egy alkalommal Iskolagyűlést szervez, ez az iskola tanulóinak 

legmagasabb szintű tájékoztató fóruma. 

● A tanulóközösséget az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt a Diákönkormányzat 

elnöke képviseli. 

● Ha a tanulót sérelem, jogsérelem érte, panaszával a Diákönkormányzathoz is fordulhat, 

ami a diákönkormányzatot segítő tanáron keresztül intézi a problémát, vagy közvetlenül 

az intézményvezetőtől, illetve helyettesétől kérhet jogorvoslatot. 

 

 



 

A tanulók rendszeres tájékoztatásának egyéb lehetőségei: 

● tanórákon, 

● osztályfőnöki órákon, 

● az iskola honlapján: www.kiralysuli.hu, 

● az iskola közösségi oldalain, 

● elektronikus naplón keresztül, 

● a Diákönkormányzat hirdetőtábláján, 

● az Iskolagyűléseken. 

 

A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái 

 

Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeit figyelembe 

véve: 

● tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi,  

● kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, 

● eredményes kulturális tevékenységet folytat,  

● kimagasló sportteljesítményt ér el, 

● jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes 

munkát végez, vagy egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és 

növeléséhez. 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító tanulói közösség csoportos dicséretben részesülhet. 

 

Elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet az e-naplóba be kell jegyezni.  

Az írásos dicséretek formái: 

● szaktanári dicséret, 

● osztályfőnöki dicséret, 

● igazgatói dicséret, 

● nevelőtestületi dicséret. 

 

Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi dicséretét a bizonyítványba is 

be kell vezetni. 



 

A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók a tanév végén oklevéllel, tárgyi jutalommal 

jutalmazhatók. 

A jutalmak odaítéléséről a szaktanár, az osztályfőnök, a nevelőtestület vagy az intézményvezető 

dönt. 

 

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei 

Fegyelmező intézkedések 

Azt a tanulót, aki az iskolai közösség normáit megsérti (aki tanulmányait folyamatosan nem 

teljesíti, vagy a házirendet szándékosan megszegi vagy igazolatlanul hiányzik, vagy bármely 

módon árt az iskola hírnevének) büntetésben lehet részesíteni. A fegyelmező intézkedések célja 

a tanulók magatartásának helyes irányba terelése pedagógiai eszközökkel. A büntetés 

fegyelmezési, nevelési eszköz, ezért humánusnak kell lennie, figyelembe kell venni a tanuló 

életkori sajátosságait. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megalázó, 

megtorló jellegű. Testi fenyítést alkalmazni tilos. 

 Szóbeli fegyelmezések: kisebb fegyelmi vétségért. 

● Szaktanári figyelmeztetés 

● Napközis/tanulószobai feladatot ellátó tanítói/tanári figyelmeztetés 

● Osztályfőnöki figyelmeztetés 

 

Írásbeli fegyelmezések: 

 

● Szaktanári figyelmeztetés: a sorozatos tantárgyi hiányosságok (felszerelés- és házi 

feladat hiánya, a tanulási kötelezettség elmaradása) és magatartási vétségek esetén. 

● Osztályfőnöki figyelmeztetés: többszöri szóbeli figyelmeztetés után, fegyelmi 

vétségért, valamint három szaktanári figyelmeztetés után 

● Osztályfőnöki intés: ismétlődő fegyelmi vétségért. (ld. fentiek) 

● Osztályfőnöki megrovás: ismétlődő fegyelmi vétségért 

● Intézményvezetői/ Igazgatói figyelmeztetés: többszöri fegyelmi vétségért, vagy 

jelentősebb fegyelmi vétségért előzmény nélkül is. 

● Intézményvezetői/ Igazgatói intés: halmazati büntetésként, vagy jelentősebb fegyelmi 

vétség esetén előzmény nélkül is 



 

● Intézményvezetői/ Igazgatói megrovás: halmazati büntetésként, vagy súlyos fegyelmi 

vétség esetén előzmény nélkül is 

● Eltiltás tanórán kívüli rendezvényektől: halmazati büntetésként írásos fegyelmező 

intézkedés kiegészítéseként osztályfőnöki megrovás vagy annál magasabb szintű 

fegyelmi büntetés után 

 

Mindezeket az elektronikus napló megfelelő rovatába is bejegyzi az osztályfőnök. 

A nevelőtestületi megrovást az igazgató vezeti be az elektronikus naplóba. 

A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elvét kell betartani, amelytől a vétség súlyára 

tekintettel el lehet térni. 

Fegyelmi eljárás 

Kirívóan súlyos viselkedés, vagy a kötelességek rendszeres és tudatos megszegése esetén a 

Köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően fegyelmi tárgyalást kell tartani. A fegyelmi 

eljárást egy békítő tárgyalás előzi meg, melynek során, ha a tanuló megbánást tanúsít, és 

későbbi viselkedésével ezt bizonyítja is, az intézményvezető döntése alapján el lehet tekinteni 

a fegyelmi eljárás megtartásától. Az eljárásrendet az SZMSZ szabályozza. Értékrendünk 

szerint súlyos fegyelemsértésnek minősül, s már első esetben is súlyos büntetéssel, vagy 

fegyelmi eljárással büntethető 

● közösséget sértő kifejezések használata, illetve kirívóan csúnya káromkodás, köpködés 

● a szóbeli bántalmazás, rágalmazás, csúfolódás a tettlegességgel azonos fajsúlyú 

vétségnek minősül 

● lopás és kárt okozó szándékos rongálás, testi sértés, 

● az iskolában, iskolai rendezvény előtt és alatt bármilyen csekély mértékű szeszes ital 

fogyasztása és a dohányzás, 

● kábítószerrel való bármiféle tudatos kapcsolat, 

● az iskola, illetve iskolai és iskolán kívüli programokon, külföldi és belföldi utakon az 

osztály, vagy csoport engedély nélküli elhagyása (az eset súlyosságának 

figyelembevételével), 

● az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken tanúsított megbotránkoztató viselkedés, 

● mások bántalmazása, megfélemlítése és megalázása, bármiféle abúzus, zaklatás  

A fegyelmi eljárás során adható büntetési fokozatok 



 

● megrovás 

● szigorú megrovás 

● meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése  

A tanulót a fegyelmi eljárás során szülője, gondviselője vagy megbízottja képviselheti. A 

fegyelmi bizottság tagjai között szerepel az iskola intézményvezetője, az osztályfőnök, a 

diákönkormányzat képviselője, valamint az iskola gyermekvédelmi felelőse. A fegyelmi eljárás 

során született megállapodásban foglaltakat az iskolagyűlésen a DÖK segítő tanár 

nyilvánosságra hozza. 

 Az elektronikus napló használata: a szülői hozzáférés módja 

1. Iskolánk a tanulók értékelésének rögzítésére elektronikus naplót használ. 

2. Az elektronikus napló bejegyzéseit a szülők egy internetes hálózati kapcsolattal rendelkező 

számítógép segítségével megtekinthetik.  

3. A szülők – megfelelő jogosultság birtokában: regisztráció és jelszó beírása után – 

hozzáférhetnek az elektronikus naplóhoz, megnézhetik saját gyermekük érdemjegyeit, 

osztályzatait, dicséreteit és elmarasztalásait, a mulasztásokat, a mulasztások igazolását, illetve 

a tanuló iskolai életéhez kapcsolódó különböző bejegyzéseket, valamint az általuk előre 

megadott elektronikus címre minden bejegyzésről üzenetet kapnak.  

4. Az elektronikus naplóhoz a szülők szülői, illetve külön tanulói hozzáférést igényelhetnek. 

 5. A hozzáférést az osztályfőnökök által megadott e-mail címre küldött levéllel lehet kérni.  

6. Az iskola elektronikus naplója az iskola honlapján keresztül érhető el: 

https://klik201052008.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login  

7. Az elektronikus naplót a pedagógusok, a szülők és a tanulók egymás közötti értesítések, 

üzenetek küldésére is használhatják.  

8. Abban az esetben, ha a szülő az osztályfőnöknek írásban jelzi, hogy nem tudja használni az 

e-naplót, az iskola 5 munkanapon belül új hozzáférést biztosít számára. Amennyiben a szülő 

tárgyi feltételei nem teszik lehetővé az elektronikus naplóhoz való hozzáférést, az iskola a saját 

épületében egy internet hozzáféréssel ellátott számítógép használatát teszi lehetővé a szülők 

számára..  



 

Az osztályozó és a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az 

osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje 

Tanulmányok alatti vizsgát az intézményben, vagy kérésre független vizsgabizottság előtt lehet 

tenni. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető. 

A vizsgák idejéről a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, legalább 10 nappal a vizsga kezdő 

időpontja előtt. 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig tarthat. 

Egy vizsganapon egy vizsgázó legfeljebb három írásbeli és három szóbeli vizsgát tehet. A 

vizsgák között a legalább tíz, legfeljebb harminc perc pihenőidőt kell biztosítani. 

  

A vizsgákra való jelentkezés: 

● módja: írásban, az intézményi jelentkezési lapon 

● határideje: a vizsgaidőszak kezdete előtt 30 nappal 

A vizsgák vizsgarészei: 

● írásbeli és/vagy 

● szóbeli és/vagy 

● gyakorlati. 

Évközi vizsgák: 

●   a magántanulók számára szervezhető 

●   tartalma a két vizsgaidőszak közötti időtartam tananyagát öleli fel 

●   eredménye beszámítható az osztályozó vizsga eredményébe 

Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha 



 

● felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

● engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

● ha mulasztásai miatt évközben érdemjeggyel nem volt értékelhető, és a 

nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, 

● a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független 

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola Házirendje 

tartalmazza. 

Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az igazgató 

vagy megbízottja írásban tájékoztatja. 

  

 Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha 

●   a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

●   az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról 

engedély nélkül eltávozik. 

A javítóvizsga az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől 

augusztus 31-éig terjedő időszakban szervezhető, lehetőleg a tanítás megkezdése előtti utolsó 

héten. 

 Független vizsgabizottság előtti vizsga 

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal szervezi. 

●   A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját 

megelőző harmincadik napig, a mulasztás miatti osztályozó vizsga esetén az engedély 

megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell 

jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést 



 

nyolc napon belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak, amelyik az első 

félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

●   A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt 

napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, 

akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet nyolc napon 

belül továbbítja a megyeszékhely szerinti járási hivatalnak. 

●   A megyeszékhely szerinti járási hivatal által szervezett független vizsgabizottságnak 

nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá aki abban az 

iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll. 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 
 
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Házirend 1. számú 

mellékletében találhatók. 

 

A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 

 
Minden 1-8. évfolyamon tanuló diák ingyen kapja a tankönyvet. 

A tanév végén a használható állapotú tartós tankönyveket beszedjük és a tantermekben elérhető 

módon tároljuk. 

A tankönyvrendelést a szaktanárok és osztályfőnökök javaslatai alapján az iskola 

tankönyvfelelőse készíti el. 

Az iskola működése 
 

Az iskola munkanapokon 07.30 órától 16.45-ig óráig tart nyitva. 

Érkezés az intézménybe: 

07.30 – 08. 00 Csak azok a gyerekek érkeznek, akiknek a szülei munkahelyi elfoglaltság 

miatt nem tudják a gyermekek felügyeletét biztosítani. Ebben az 

időszakban a gyermekek egy csoportban vannak. 

08.00  - 08.20 Érkeznek a helyi tanulók 

08.20 – 08.30 Érkeznek az autóbuszokkal a bejáró tanulók 

 

A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek időtartama a csengetési rend. 

A főétkezésre biztosított idő minimum 20 perc. 



 

 

Csengetési rend: 

 

Csengetés  

1.óra 8:30-9:15 

szünet 9:15-9:30 

2. óra 9:30-10:15 

szünet 10:15-10:25 

3. óra 10:25-11:10 

szünet 11:10-11:20 

4. óra 11:20-12:05 

szünet 12:05-12:10 

5. óra 12:10-12:55 

szünet 12:55-13:00 

6. óra 13:00-13:45 

szünet 13:45-13:50 

7. óra 13:50-14:30 

8. óra 14:30-15:10 

9. óra 15:10-15:50 

 

 

Csengetési rend rövidített órák esetén: 

 

 

Csengetés  

1. óra 8:30-9:10 

szünet 9:10-9:20 

2. óra 9:20-10:00 

szünet 10:00-10:10 

3. óra 10:10-11:50 



 

szünet 11:50-10:55 

4. óra 10:55-11:35 

szünet 11:35-11:40 

5. óra 11:40-12:20 

szünet 12:20-12:25 

6. óra 12:25-13:05 

ebédszünet 13:05-13.35 

Rövidített órák esetén a 7. és 8. tanítási órák elmaradnak. 

 

 

Az iskolai tanulói munkarend 
 

Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a tanév elején. A munkarendről az 

emberi erőforrások minisztere által kiadott az adott tanévre vonatkozó előírásai alapján a DÖK 

javaslatát is figyelembe véve a tantestület dönt. Az éves munkarendben határozza meg a 

tantestület a hagyományos iskolai programok időbeni elosztását, a tanítás nélküli 

munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak, osztályfőnöki órán, a 

szülőknek pedig az első szülői értekezleten. 

 

Tanulóközösség hagyományai: 

● tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek 

● osztályok harca 

● iskolai ünnepélyek, megemlékezések 

● mikulás, karácsony, farsang 

● DÖK nap 

● tanulmányi versenyek 

● szakkörök 

  

Tanítási időben a tanulók- a szülővel történt egyeztetés alapján- az iskolát csak engedéllyel és 

szükség esetén felügyelettel hagyhatják el. 

 



 

Általános működési szabályok;  

A tanórai és egyéb foglalkozások rendje 
 

● A csengetés a tanítási órák kezdetét és végét jelenti a tanár és a diák számára. 

● A tanítási órák időtartama: 45, illetve a 7. és 8. tanítási órák, valamint a rövidített órák 

esetén 40 perc. 

● A tanulóknak a tanítás előtt legalább 10 perccel az iskolába kell érkezniük. 

● Az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 

● Diák a tanóráról nem küldhető ki. 

● A testnevelés órák vége előtt 5 perccel a testnevelőtanárok az öltözőbe engedik a 

tanulókat. 

● Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők felügyeletével a folyosókon vagy 

az udvaron töltik. Az alsós tanulók ügyeletes nevelők felügyeletével a tantermekben is 

tartózkodhatnak. 

● Az ebédeltetéshez a tanulók a kijelölt helyen sorakoznak, a táskájukat az arra kijelölt 

helyen hagyják. 

● A helyi tanulók 16:00 órakor, a bejáró tanulók pedig az autóbusz indulásának megfelelő 

időpontban hagyják el az iskolát. A helyi tanulók számára 16 óra után felügyeletet nem 

biztosít az intézmény. 

● A diákok az iskola területén tanítási időn kívül csak szülői engedéllyel és felelősségre 

tartózkodhatnak. 

● A tanórákon kívüli, esti, és hétvégi foglalkozások intézményvezetői engedéllyel 

szervezhetők. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a 

felelősek. 

● Az intézményben folyó munka zavarására alkalmas tárgyak, törvény által tiltott 

eszközök behozatala nem megengedett. A zavaró tárgyat az intézmény bármely 

dolgozója időlegesen elveheti, de azt a napi tanítási idő végén  visszaszolgáltatja  jogos 

tulajdonosának, kivéve, ha a tárgy balesetveszélyes vagy törvénybe ütköző. Az elvétel 

tényét és okát a dolgozók kötelesek jelenteni az iskola vezetőjének.  Zavarásra alkalmas 

tárgynak, illetve eszköznek minősülnek azok,-amelyek hang, fény, vagy egyéb hatást 

kiváltva elvonják a tanulók figyelmét, vagy jellegüknél fogva undort keltenek, a 

közerkölcsöt sértik, illetve-félelmet kelthetnek, balesetveszélyesnek minősülnek. 

● Az intézményben mobiltelefon, okostelefon és minden más elektronikus 



 

szórakoztatóeszköz csak saját felelősségre, a tanítás ideje alatt kikapcsolt állapotban 

lehet a tanulónál az utolsó tanítási óra végéig. 

● Az iskola területén mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, kamerával az érintettek tudta és 

engedélye nélkül kép- és hangfelvételeket, filmet a tanuló nem rögzíthet. Engedély 

nélküli használat esetén a pedagógus elveheti az adott eszközt, melyet ezt követően a 

szülő vehet át. Az iskolába hozott eszközök eltűnése, megrongálódása esetén az iskola 

semmiféle felelősséget nem vállal. 

● A mobiltelefon iskolában (és különösen tanórán) történő használata a házirend súlyos 

megsértésének minősül, kivéve a pedagógus engedélyével, a tanórai munka 

elősegítéséhez használt alkalmazások (pl. számológép, e-tananyag, kutatómunka). 

● Az iskola területén dohányozni tilos, törvény tiltja. 

● Szakkörök, előkészítők, sportköri foglalkozások indíthatók, ha a jelentkezők száma 

eléri az SZMSZ-ben meghatározott mértéket.  

● Az egyéb foglalkozások szervezésének elveit a Pedagógiai Program Szakköri 

kínálatunk, választható foglalkozások fejezete tartalmazza. 

 

A hetesek kötelességei 

● Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, táblafilc, szemléltetőeszköz, 

szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet. 

● Jelentik a hiányzók nevét és az esetleges gondokat, rendellenességeket. 

● Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor becsengetés után 5 perccel 

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezetőnek a tanár hiányát. 

● Segítenek abban, hogy az utolsó óra után a tanulók az osztálytermet rendbe tegyék. 

● A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

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

 

Iskolánkban hetente két-két tanuló - előre elkészített kiírás alapján -  segíti a bejáró 

tanulók érkezését, az autóbuszról leszállását és az úttesten való átkelését. 

 



 

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához  

tartozó területek használatának rendje 

 

A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak nevelők felügyeletével, rendeltetésüknek 

megfelelően, az állagmegóvást szem előtt tartva használhatják. Tevékenységük során be kell 

tartaniuk a tűzvédelmi, a munkavédelmi, valamint a tanulóbalesetek megelőzése érdekében 

meghozott szabályokat, energiatakarékossági szempontokat is figyelembe véve.  

 

Az iskolai házirend elvárásainak betartását a magatartás és szorgalom jegy minősíti, melyet az 

osztályban tanító pedagógusok véleménye alapján az osztályfőnök ad havonta. 

 

Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órákon kívüli 

(reggel, szünetek) időszakban a felügyeletet. A tanítás ideje alatt az iskolából kimenni tilos. 

Tanítási időben az iskola területét indokolt esetben is csak tanári/igazgatói engedéllyel szabad 

elhagyni.  

 

Nagyobb értékű tárgyakért (pl. ékszer, értékes óra, infokommunikációs eszköz stb.) az iskola 

anyagi felelősséget nem vállal, ha azt a tanuló a tanítási idő tartamára megőrzésre nem adta le.  

 

 A szakórát tartó pedagógus minden tanév első szakóráján köteles a tanulókkal a baleset- és 

tűzvédelmi, valamint a szaktanterem használati szabályait megismertetni. A tanulók 

aláírásukkal igazolják, hogy a szabályokat megismerték és azok megtartása rájuk nézve 

kötelező. 

 

A számítógépek tanórán kívüli használatára a tanulóknak a szaktanár adhat engedélyt.  

 

A tornaterembe csak tornacipővel vagy váltócipővel lehet belépni. A tornaterembe ételt, italt 

bevinni tilos. A testnevelés óra előtt balesetvédelmi és biztonsági okokból gyűrűt, láncot, 

karkötőt, fülbevalót, karórát és egyéb balesetveszélyes tárgyat le kell venni. 

 

 

 



 

Az iskola területén belül tilos:  

 

● az épületben szaladgálni, labdázni; 

● másokat a közlekedésben akadályozni, 

● tűzveszélyes anyagokat használni, 

● az ablakba felülni, kihajolni, 

● az ablakból kikiabálni, szemetet kidobálni 

● rágógumit, napraforgót fogyasztani, köpködni 

● dohányozni 

● energiaital, alkohol ill. kábítószer fogyasztása, ill. ezek behozatala az intézménybe. 

 

Amennyiben a gyerekek kerékpárral érkeznek az iskolába, a kerékpárokat lezárva a 

kerékpártárolóban kell elhelyezni. Az iskola udvarán tilos: - kerékpározni - fára mászni - testi 

épségre veszélyes játékokat játszani. 

 

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához 

kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás 
 

A Házirend előírásai azokra az iskolán kívüli rendezvényekre is vonatkoznak, melyeket a 

Pedagógiai Program alapján szervez az intézmény, melyeken ellátja a tanulók felügyeletét. 

A tanulók öltözete és hajviselete legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól mentes, alkalomhoz illő. 

Az ünnepélyeken alkalomhoz illő ruházatban kell megjelenni, az iskola tanulóinak viselnie kell 

az intézmény nevével ellátott egységes nyakkendőt. 

A tanuló magatartása, viselkedése minden iskolai rendezvényen legyen fegyelmezett. 

Intézményi járványügyi protokoll 

A COVID-19 miatt az intézmény házirendjében rögzített szabályok több ponton módosulnak a 

járványügyi helyzet időintervallumára. 

Az intézményi járványügyi protokollt a nevelőtestület hozta létre 2020. augusztus 25-én a 

nevelőtestületi értekezleten 

- hatályba lép 2020. szeptember 1-jén visszavonásig 



 

- folyamatosan frissül  

o a Kormány 

o a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

o az Operatív törzs 

o az EMMI 

o az Oktatási Hivatal 

o a Klebelsberg Központ 

o a Szigetvári Tankerületi Központ utasításai, irányelvei alapján. 

Az intézményi járványügyi protokoll megtalálható a Házirend 3. számú mellékletében valamint 

az intézmény honlapján: www.kiralysuli.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiralysuli.hu/


 

A házirend elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok 
 

 

 

 

 

A Diákönkormányzat véleménye 

 

A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét az iskolai 

Diákönkormányzat véleményezte és elfogadásra javasolja. 

 

Királyegyháza, 2022. augusztus 30. 

 

……………………………… 

Kollár Anita 

Diákönkormányzatot patronáló pedagógus 

 

 

 

 

 

 

A Nevelőtestület véleménye 

 

 

A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét az iskola 

nevelőtestülete a 2022. augusztus 30-án megtartott nevelőtestületi értekezletén elfogadta. 

 

 

 

 

Királyegyháza, 2022. augusztus 30. 

………………………………… 

Konyári Tímea Eszter 

intézményvezető 

 

 



 

Jóváhagyás 
 

 

 

 

A Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendjét Konyári Tímea 

Eszter intézményvezető jóváhagyta. 

 

 

Királyegyháza, 2022. augusztus 31. 

 

Konyári Tímea Eszter 

intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetértő nyilatkozat 
 

Bognár László, a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója aláírásommal igazolom, 
hogy – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. szakaszának (4) 
bekezdése értelmében – a Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Házirendjével és azon rendelkezéseinek érvénybelépésével, amelyekből a 
fenntartóra többletkötelezettség hárul, egyetértek.  
 
Szigetvár, 2022. augusztus 31.  
 

……………………………… 
Bognár László 

igazgató 
Szigetvári Tankerületi Központ 
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