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1. Bevezető rendelkezések 

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

az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása a székhely-, a tagiskolák és a telephelyi 

iskola minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! 
 

A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség és a 

diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik 

érvényessé. 
 

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

kötelezőek a székhely- és tagintézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, 

pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. 
 

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni 

tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a 

tanulói jogokkal foglalkoznak. 

A székhelyiskola adatai  

neve: Pellérdi Általános Iskola 

címe: 7831 Pellérd, Park sétány 2. 

alapító szerve: Pellérd Község Önkormányzata 

A tagintézmények adatai 

neve: Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Általános Iskolája 

címe: 7833 Görcsöny, Petőfi Sándor utca 1. 

alapító szerve: Görcsöny, Regenye, Szőke Községek Önkormányzatai 

 

neve: Pellérdi Általános Iskola Kővágószőlősi Tagintézménye   

címe: 7673 Kővágószőlős, Rákóczi út 2/A. 

alapító szerve: Kővágószőlős Község Önkormányzata 

A telephelyiskola adatai 

neve: Pellérdi Általános Iskola Gyódi Iskolája 

címe: 7668 Gyód, Fő utca 98. 

alapító szerve: Gyód Község Önkormányzata 

Az iskola nagyobb tanulóközösségei 

A tanulók nagyobb közössége a tanuló létszám 25 %-a. 
 

A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés 

kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát. 
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2. Jogok és kötelességek 

A tanulók jogai 

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. 
 

Az összintézmény minden tanulójának joga, hogy: 
 

 színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, 

 igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb 

kedvezményeket (korrepetálás, szakkör, középiskolai előkészítő, sportkör, könyvtár, 

tanulószoba, kedvezményes étkezés stb.), 

 napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben 

részesüljön, 

 személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet 

biztosítsanak számára, 

 tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeiről, 

tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, vallási és világnézeti meggyőződésének 

megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön, 

 részt vegyen tanulmányi versenyeken, 

 csak napi kettő "nagydolgozatot" (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet 

a tanára legalább 2 tanórával korábban előre jelez, 

 kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, 

 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, melyhez 

a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, 

 véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével 

kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, 

 képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, választó és 

választható legyen a diákközösség bármely szintjén, 

 kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, iskolarádió, klubok, diákkörök, 

önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, 

 kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, egyéni, 

közösségi problémái megoldásához tanárai, osztályfőnöke, és az iskolaorvos, illetve a 

tagiskola-vezetés segítségét kérje, 

 családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére – indokolt esetben - 

kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, 
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 fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, 

tömegsport, sportverseny) 

 kérheti átvételét más iskolába. 

Tanulói jogok gyakorlása 

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

törvényben előírt módon a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőstől, az osztályfőnökétől, 

illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 

 A Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként történik. 

 Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton 

(DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. 

 A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át 

érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

 Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) 

érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 

 Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat 

véleményét. 

 A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint 

alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. 

 Az iskolába beiratkozott tanulók meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév 

megkezdésétől (tanévnyitó) gyakorolhatják. 

A tanuló kötelessége, hogy: 

 betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, 

 tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint 

tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, 

 részt vegyen a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon, 

 rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen - képességeinek 

megfelelően - tanulmányi kötelezettségének, 

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

védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, 

 biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, ne zavarja 

társait, 

 a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl.: tornaruha) magával hozza, 
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 segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és 

továbbfejlesztését, 

 védje saját és társai egészségét 

 tartsa be a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat, 

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

megfelelő öltözékben jelenjen meg, 

 a tanuló tudomásul veszi, hogy intézményünkben a hajfestés, smink, körömlakk, 

testékszer, testfestés, valamint az ízléstelen, nem életkorhoz illő öltözék nem 

megengedett, 

 a tanulók az iskolai ünnepélyeken ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű 

ruhában jelenjenek meg (sötét szoknya/nadrág, fehér ing/blúz). 

 Tanításhoz nem tartozó felszerelés (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, 

nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz, egyéb elektromos berendezések) 

iskolába hozatalát nem támogatja intézményünk.  Az elveszett tárgyakért az iskola 

felelősséget nem vállal. 

 Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása.  

 A tanuló nem hozhat az iskolába napraforgó-, tökmagot, rágógumit, energiaitalt, 

dohánytermékeket, tudatmódosító szereket, ill. alkoholt. 

 Az intézmény egész területén ezek fogyasztása tilos! 

 A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 

3. Az iskola munkarendje 

A tanítás rendje 

Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg az iskola-vezetés javaslata alapján. 

A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a félév kezdetekor kell meghatározni. 

 

Az intézmény a tanulók felügyeletét Pellérden 700 és 1700 óra, Görcsönyben 700 és 1630 óra, 

Gyódon és Kővágószőlősön 700 és 1600 óra között biztosítja. A tanítás a pellérdi, görcsönyi és 

a gyódi iskolákban 745 órakor kezdődik, Kővágószőlősön 800 órakor indul a tanítás. A pellérdi 

és a görcsönyi iskolába minden diák 700 és 735 között érkezzen meg, foglalja el helyét. 

Kővágószőlősön az iskolába reggel 700 és 745 között kell a tanulóknak megérkezni. 

 

 

 

Óraközi szünetek 

 Szünetekben az ügyeletes nevelők rendelkezéseit be kell tartani. 
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Pellérden, Görcsönyben, Gyódon az első óraközi szünet a tízórais szünet. Ekkor a 

napközisek és azok a tanulók, akik ülve szeretnék elfogyasztani tízóraijukat, 

sorakoznak a tízóraizó helyiség előtt. Onnan az ügyeletes nevelő kíséretével vonulnak 

be, és az étkezés mindenkori szabályait betartva fogyasztják el ennivalójukat. 

Kővágószőlősön a reggelit érkezési sorrendben, az ebédlőben legkésőbb 755-ig kell 

elfogyasztani. 

 A pellérdi, görcsönyi és a kővágószőlősi iskolában az élelmiszerboltban történő 

vásárlásra kizárólag az 1. tanóra előtt van lehetőség. Az iskolába érkezés után a 

tanulók nem hagyhatják el az épületet. Amennyiben engedély nélkül elmennek, (pl. 

szünetben a boltba) osztályfőnöki figyelmeztetést kapnak. 

 A pellérdi, görcsönyi és a kővágószőlősi iskolában a szünetekben a tanulók a 

folyosón, jó idő esetén az udvaron tartózkodhatnak. Pellérden a 4. óra előtti szünetben, 

1025 – 1045 óra között az udvaron kell tartózkodniuk. 

 A figyelmeztető csengetés (szignál) jelzi a tanulóknak, hogy bevonulhatnak az 

iskolába, ahol cipőt cserélnek (kivéve Görcsönyben). 

 A tanulók az iskola udvarát nem hagyhatják el.  

 A tornateremben, a szaktantermekben és a könyvtárban csak az illetékes tanár 

jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. 

 A folyosókon, zsibongóban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, 

amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. 

 Tűz esetén, riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell 

elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök 

ismerteti tanítványaival. 

 Vendégeket, szülőket, hozzátartozókat csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. 

Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. 

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

az 1-6. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik, vagy a 7-8. óra 

is. 

 

A tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 

 

Pellérden: Óra Becsengetés Kicsengetés 

 1. 745 830 

 2. 845 930 

 3. 940 1025 

 4. 1045 1130 

 5. 1140 1235 

 6. 1235 1320 

 7. 1330 1415 

 8. 1420 1505 

 9. 1510 1555 
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Görcsönyben: Óra Becsengetés Kicsengetés 

 1. 745 830 

 2. 845 930 

 3. 945 1030 

 4. 1045 1130 

 5. 1140 1225 

 6. 1235 1320 

 7. 1345 1430 

    

Gyódon: Óra Becsengetés Kicsengetés 

 1. 745 830 

 2. 845 930 

 3. 945 1030 

 4. 1045 1130 

 ebéd 1145 1215 

 5. 1215 1300 

 6. 1305 1350 

 7. 1400 1445 

    

Kővágószőlősön: Óra Becsengetés Kicsengetés 

 1. 800 845 

 2. 900 945 

 3. 1000 1045 

 4. 1055 1140 

 5. 1150 1235 

 ebéd 1235 1300 

 6. 1300 1345 

 7. 1350 1435 

Hivatalos ügyek intézésének rendje 

Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az irodákban történik (hétfő-csütörtök 800-1500, 

péntek 800-1400). A tanulók tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem 

mehetnek. Rendkívüli esetben az intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest, 

tagintézmény vezetőt azonnal is megkereshetik. 

 

Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart 

nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezető határozza meg, és azt a szünet megkezdése 

előtt a szülők, tanulók és a nevelők tudomására hozza. 

A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 
 

Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az intézményvezető dönt, az osztályfőnök 

véleményét meghallgatva. 

 

Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell az ügyintézőt felkeresni. (pl. 

diákigazolvány érvényesítése). 
 

A szülőt a pedagógus fogadó óráján,- napon fogadja, egyéb esetben előzetesen időpont 

egyeztetése szükséges.  
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4. Általános működési szabályok 

 A tanítási idő a tanuló munkaideje, melyet az órarend szabályoz. 

 A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az 

osztályfőnöke engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – 

szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását csak az osztályfőnöke, az intézmény-, a 

tagintézmény vezetője engedélyezheti. 

 A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások. Az év 

elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása kötelező. Év 

közben kimaradni csak szülő írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése 

alapján lehet. A tanulószobai és napközis foglalkozásokon való részvételre is ezek a 

mérvadóak. 

 A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esetén az érintett pedagógusok félévente 

megvizsgálják a csoportos vagy egyéni felzárkóztató foglalkozáson való részvételt. A 

tanuló kötelezhető a szükséges foglalkozáson való részvételre.  

 A tanulószobai és napközis foglalkozásokról csak a szülő írásbeli kérésével lehet 

kiiratkozni. Ha a foglalkozásokon a tanuló magatartása, tanulmányi munkája nem 

megfelelő, fegyelmező intézkedést von maga után, ami felfüggesztés, kitiltás is lehet.  

 Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. Az iskola épületében tanítási idő 

alatt a dolgozókon és a tanulókon kívül mások csak indokolt esetben tartózkodhatnak. 

 Az iskola épületébe érkező szülők, ill. idegenek belépését a pellérdi iskolában a 

portaszolgálat ellenőrzi. 

Az iskola helyiségei, tárgyai, eszközei használatának rendje 

A tanuló köteles az iskola berendezésének, felszerelésének állagát megóvni, 

rendeltetésszerűen használni taneszközeit, műszereit. 

 

A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője kártérítésre 

kötelezhető.  

 

Ha az iskolai munkához nem szükséges tárgyat hoz magával, a tanár elveheti, és azt a 

szülőnek adja vissza. 

 

Pellérden és Kővágószőlősön a könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési 

időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai 

könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 1. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási 

rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg félévenként.) Görcsönyben a 

községi könyvtár heti két alkalommal rendelkezésre áll. 
 

Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy ha-

táridőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést fizet. 
 

A számítástechnika terem sajátos rendje a 2. számú mellékletben szerepel. 
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A tornaterem és a foglalkozások rendje a 3. sz. mellékletben szerepel. 

A pellérdi iskolaszekrények használatának rendje az 4. sz. mellékletben szerepel. 

 

Étkezések rendje 

Az iskola tanulóinak déli étkezését az ebédlő biztosítja. 

Az étkezések ideje Pellérden és Görcsönyben: 

1. csoport: 1235 órától. 

2. csoport: 1330 órától 

Kővágószőlősön 1140 – 1300 óráig két csoportban, Gyódon 1145 órától étkeznek a tanulók.  

Az iskolai étkezést nem igénylő tanulók az ügyeletes pedagógus felügyelete alatt 

tartózkodnak.  
 

Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és 

tisztaságára. Az ebédelésre kísért tanulókra mind a kísérés időtartamában, mind az étkezés 

ideje alatt a házirendben meghatározott viselkedés irányadó. 

Étkezési díjak fizetése, ebédlemondás 

Az étkezési díjakról, a fizetés és ebédlemondás módjáról a gyermekétkeztetési feladatokat 

ellátó önkormányzatok saját hatáskörükben rendelkeznek. 

Tandíj 

Az intézmény által szervezett tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre tandíj nem 

szedhető.  

Egészségvédelem 

A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre 

meghatározva iskolaorvosi és védőnői ellátás biztosított. 

Balesetvédelem 

Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. 

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

felelősének irányításával. 
 

A számítástechnika, technika, kémia, fizika és a testnevelés órák megkezdése előtt évente egy 

alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. 
 

A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek 

jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 

Az iskolában készített tárgyak tulajdona 

1. Az iskola által biztosított alapanyagokból készített tárgyak az iskola tulajdonát 

képezik. 

2. Fenti szabálytól a foglalkozást tartó nevelő saját döntése alapján eltérhet. 
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3. Az iskolai foglalkozásokon a tanuló által hozott saját alapanyagaiból készített tárgyak 

a tanuló tulajdonát képezik. 

Egyéb előírások 

 Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. 

 Pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. 

 A mobiltelefon jogosulatlan használata fegyelmező intézkedést vagy fegyelmi 

büntetést von maga után. 

 Az iskola épületében és udvarán kerékpározni, rollerezni, görkorcsolyázni, 

gördeszkázni, valamint az iskola épületében labdázni nem megengedett! 

 A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása 

minden tanulóra nézve kötelező. 

 A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem 

működtethetik. 

 Az iskolai rendezvényeken a jogszabályok betartása kötelező (dohányzás, alkohol-, 

drogfogyasztás tiltott)! 

 A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a 

tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek 

árusítása, fogyasztása. 

 A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és 

az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. 

 A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden veszélyforrást és 

balesetet jelentsenek. 

 A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban 

hagyhatják el. 

 A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az 

utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a 

visszarendezést. 

 Az iskolai osztályrendezvények, klubdélutánok – az előkészítés és rendrakás terhe 

mellett tanári felügyelettel 1930 óráig tarthatnak. (Intézményvezetői, tagintézmény 

vezetői engedéllyel tovább is.) 

Elektronikus napló 

A pellérdi iskolában a szülő gyermeke tanulmányi eredményéről, érdemjegyeiről az 

elektronikus naplóból értesülhet. Az elektronikus napló elérhetőségét minden osztályfőnök a 

szülők rendelkezésére bocsátja legkésőbb a tanév első szülői értekezletén. Felsős tanulók 

előmeneteléről a szülő az elektronikus ellenőrzőből tájékozódhat. 

Tájékoztató könyv 

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

amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. 
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A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet 

beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles 

aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. 

5. Tanulói felelősök kötelességei 

A hetesek kötelességei 

 A két hetes feladatát megosztva teljesíti. 

 Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, szellőztetés) a tiszta, kulturált 

környezetet. 

 Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig. 

 Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket.  

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

megkeresik a szaktanárt, illetve jelzik az intézményvezető-helyettesnek a tanár 

hiányát. 

 Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. 

 A szünetekben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra küldik.  

 Az utolsó óra után becsukják az ablakot, bezárják az ajtót. 

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

 A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően az 

osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. 

 

A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 

ÖKO-felelősök feladatai 

A pellérdi, görcsönyi, kővágószőlősi diákönkormányzat tagjai a „zöld gondolkodásmódot” 

népszerűsítsék. 

A pellérdi iskolában ÖKO járőrszolgálat működik, feladatai: 

 Villanykapcsolás 

 Eszközállomány ellenőrzése, jelzése, ha az eszközök használatakor hibát észlel.  

 Rongálások jelzése 

 Szemétszedés, az osztályterem, a folyosó, a mosdók, az udvar tisztaságának 

megóvása. 

6. Hiányzások igazolása 

Késés 

A késés a becsengetés utáni órára beérkezést jelenti. 
 

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

45 perc késedelmi idő esetén egy igazolatlan óra kerül beírásra. 
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A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 

Mulasztások igazolása 

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

Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb 

távolmaradás esetén az intézményvezető, tagintézmény vezető adhat. A távolmaradás 

szándékát a tanuló szülője előre, írásban jelezze az osztályfőnök felé. 
 

Az órákról való indokolatlan késés fegyelmező intézkedést von maga után. A rendszeresen 

késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 

 

A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. 
 

A mulasztás igazolható: 

 a szülő írásbeli igazolása alapján (évente legfeljebb 3 nap). 

 a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta, 

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

eleget tenni. 
 

Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló (versenyek). 

 

Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már a hiányzás első napján 

értesítsék a tanuló osztályfőnökét. 
 

Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek egy héten belül adják le. 
 

A nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51.§ (4), (5) bekezdése értelmében, ha a tanuló 

„- első alkalommal igazolatlanul mulaszt, az iskola értesíti a szülőt, 

- igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz igazolatlan órát és egyéb foglalkozást, 

úgy az iskola értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, a 

gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatot, tanköteles tanuló esetén – gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló 

kivételével – a gyermekjóléti szolgálatot 

- igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc tanítási órát és egyéb foglalkozást, 

az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi 

szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével –, valamint ismételten tájékoztatja a 

gyermekjóléti szolgálatot, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a 

területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.  

- igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven tanítási órát és egyéb foglalkozást, 

az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint 

illetékes gyámhatóságot.” 

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

önkényes távolmaradás – igazolatlanságán felül is – fegyelmi vétség, mely minden esetben 

írásbeli büntetést von maga után. 
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A tanuló által vállalt szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a 

fentiek érvényesek. 
 

A tanórán kívüli foglalkozásokról, iskolai rendezvényekről való késésre és hiányzásra is a 

fentiek érvényesek. 

Tanulmányi kötelezettségek 

Jogszabályi háttér 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása  

- együttesen meghaladja a kétszázötven tanítási órát, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási 

év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanuló a tanítási év végén nem minősíthető - 

kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló teljesítménye 

tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanuló a tanítási év végén nem 

minősíthető, kivéve, ha a szaktanár javaslatára a nevelőtestület a további tanulmányok 

feltételeként engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. 

A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan 

mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a 

meghatározott értesítési kötelezettségének.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott 

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor 

osztályozóvizsgát kell tennie. 

 

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

tennie, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

- félévkor: január 1 - 15. 

- a tanítási év végén: nevelési év végéig. 

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel 

folytathatja. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az intézményi Helyi 

Tanterv szabályozza. Készségtárgyakból nincs osztályozóvizsga, a magatartást és a 

szorgalmat nem értékeljük. 

7. A tanuló fegyelmi felelőssége 

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

részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: 
 

1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói 

házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az 

iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. 

 

2. A büntetések bejegyzésre kerülnek az osztálynaplóba, e-naplóba és a tanuló ellenőrző 

könyvébe. 

3. Az iskolai büntetések formái: 
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Fegyelmező intézkedések: 

Szaktanári, ügyeletes tanári figyelmeztetés. 

 Tantárgyból nyújtott hanyag munkájáért.  

 Órai viselkedéséért. 

 A tanítás előtt vagy óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt.  

 Egymás verbális szidalmazásáért. 

Három szaktanári figyelmeztetés egyenértékű egy osztályfőnöki figyelmeztetéssel. 
 

Osztályfőnöki, napközis nevelői figyelmeztetés: 

 A közösség munkájában sorozatosan nem vesz részt. 

 Házirend megszegése, rongálás, verekedés esetén. (A tanuló iskolán kívüli 

viselkedése a szülő felelőssége.) 

 Vállalt kötelesség osztály, ill. iskolai szintű elmulasztása esetén. 

 Három, (akár különböző tantárgyakból szerzett) szaktanári figyelmeztetés 

odaítéléséért osztályfőnöki figyelmeztetés adható és a magatartás közepesnél jobb 

nem lehet az adott hónapban. 

 Az ellenőrző három, vagy többszöri otthonhagyásáért. 

 Igazolatlan óra után – óráról való szándékos távolmaradás esetén. 

 A tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartási kötelezettségszegése és 

a házirend enyhébb megsértése miatt.  

 Mobiltelefon jogosulatlan használatáért. 
 

 

Osztályfőnöki intés: 

 osztályfőnöki figyelmeztetést követően, akár szaktanári javaslatra is.  

 a házirend sorozatos megsértéséért;  

 társaival, tanáraival, intézmény dolgozóival, más felnőttekkel szemben tanúsított 

elítélhető, sértő és tiszteletlen magatartásáért;  

 más tulajdonának eltulajdonításáért; vagy az eltulajdonításban való segédkezésért, 

 szándékos károkozásért, 

 2-4 igazolatlan óráért. 
 

Osztályfőnöki megrovás: 

 az osztályfőnöki intést követően adható;  

 a házirend durva megsértéséért;  
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 társaival, tanáraival, felnőttekkel szemben tanúsított sorozatos sértő, tiszteletlen 

magatartásért.  

Igazgatói figyelmeztetés: 
 

 osztályfőnöki megrovást követően adható,  

 a házirend durva megsértéséért,  

 a közösség munkájának sorozatos akadályozásáért, rossz irányban történő 

befolyásolásáért,  

 szándékos, jelentős összegű károkozásért. 

 szándékos testi sértésért. 
 

Igazgatói intés: 
 

 Az előző pontban felsoroltakért, ha már volt igazgatói figyelmeztetése, olyan 

magatartásért, cselekedetért, mely az iskola tekintélyét csorbítja, 

 10, vagy annál több igazolatlan óráért, 
 

Igazgatói megrovás: 
 

 Az igazgatói intést követően; ha ismételten előfordulnak az előzőekben 

részletezettek, illetve újabb, önmagára és a közösségre veszélyes dolgot tesz. 
 

Tantestületi figyelmeztetés: 
 

 ha az előzőleg felsorolt minden fokozatot kimerített és újabb fegyelemsértést 

követett el. 

Fegyelmi büntetés 

 Nem csak szűkebb, de tágabb környezetét veszélyeztető magatartás esetén.  

 A második tantestületi figyelmeztetés esetén, az egyeztető eljárás lefolytatása után. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58.§  

2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53. - 61. § 

 

A fegyelmi eljárás végén a legsúlyosabb büntetés: áthelyezés másik intézménybe.  
 

A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az 

igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. 

Dohányzás büntetése 

Az iskola területén történő dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: 
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 első esetben igazgatói írásbeli figyelmeztetés, 

 második esetben a gyermekjóléti szolgálat bevonása, 

 ismétlődés esetén a tantestület dönt fegyelmi büntetést kezdeményezhet. 

 

A tanuló anyagi felelőssége 

A tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 
 

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

kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről az intézményvezető javaslatára a tantestület 

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

és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a törvény előírásainak 

megfelelően az intézmény pert indít! 
 

A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad! 

8. A tanuló munkájának elismerése 

A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. 

 

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

A félévi és az év végi osztályzatokat a szaktanár határozza meg, a nevelőtestület bevonásával. 

 

Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő osztályzatot is 

meghatározhat a szaktanár. 

 

A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a 

tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 

Tanulmányi érdem 

Az első évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a második évfolyamon félévkor a 

pedagógus szöveges minősítéssel értékeli a tanuló teljesítményét.  

 

5 jeles a tanuló a tananyagon túli ismereteket is elsajátította, és segítség 

  nélkül tudja alkalmazni, 

4 jó a tanuló a tananyagot elsajátította, és segítség nélkül tudja 

  alkalmazni, 

3 közepes a tanuló a tananyagot elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni, 

2 elégséges tanuló a tananyag lényegét elsajátította, és jelentős segítséggel tudja 

  alkalmazni, 

1 elégtelen a tanuló a tananyagot sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen 

  tudja. 
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Magatartás minősítése 

 példás 

 

fegyelmi vétsége nem volt, közösségi feladatait példamutatóan látja el, 

 jó lényeges fegyelmi vétsége nem volt, közösségi feladatait jól ellátja, 

 változó enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy közösségi feladatait csak 

  figyelmeztetés hatására látja el, 

 rossz súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy közösségi feladatait 

  csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el. 

Szorgalom minősítése 

 példás legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és 

  segíti társait is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból javít 

  eredményén, 

 jó legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy 

  javít eredményén, 

 változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú, 

 hanyag tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy 

  tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle 

  elvárhatótól). 

 

A tanulók félévi és év végi osztályzatát a havonkénti értékelések figyelembe vételével a 

nevelőtestület határozza meg.  

Jutalmazások 

Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban 

részesülhetnek. 

 

 Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: eredményes kulturális 

tevékenységet folytat, 

 a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez, kimagasló 

sportteljesítményt ér el, 

 példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó teljesítményt ér el, 

 vagy bármilyen módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez. 

 

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást 

tanúsító közösséget csoportos dicséretben és jutalmazásban lehet részesíteni. 

 

A versenyen résztvevők eredményeit jelenteni kell az igazgatónak. 

 

Jutalmazás formái: 

 Az iskolában tanév közben elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: 

szaktanári, osztályfőnöki, napközis vezetői, 

 igazgatói, 
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 nevelőtestületi. 

 

Szaktanári, osztályfőnöki, napközis vezetői dicséret adható: 

  a közösségben való aktív részvételért, 

 a közösség aktív képviseletéért, 

 példamutató együttműködésért társaival, felnőttekkel, másokért, önmagáért való 

felelősségvállalásért, kiemelkedő segítségadásért, 

 A versenyekre vetélkedőkre, ünnepélyekre való felkészülésért, részvételért. 

 

Igazgatói dicséret adható: 

 kistérségi, városi, megyei versenyeken való kiváló szereplésért, 

 országos versenyeken való szereplésért 

 a negyedik osztályfőnöki dicséret helyett, 

 alsó, ill. felső tagozat végén kiemelkedő, összegzett magatartásért, szorgalomért. 

 

Nevelőtestületi dicséret adható: 

 a harmadik igazgatói dicséret után, országos versenyen elért jó szereplésért 

 országos kulturális rendezvényen való szereplésért. 

 

A nevelőtestületi dicséretet a bizonyítványba kell bevezetni. 

 

A tanuló az év végén oklevéllel vagy jutalomkönyvvel jutalmazható: 

 

 szaktárgyi teljesítményért, 

 versenyen elért eredményért, 

 példamutató magatartásért, 

 kiemelkedő szorgalomért, 

 kulturális tevékenységért, 

 közösségi munkáért. 

 

A pellérdi, a görcsönyi iskolában a kitűnő és jeles bizonyítványt oklevéllel a tanévzáró 

ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át a tanuló és felkerül az Iskolai 

Dicsőségtáblára, Görcsönyben az „Akikre büszkék vagyunk” táblára. 

 

Pellérden az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a tevékenysége (tanulmányi 

versenyek győztese, „Az év tanulója”, „Az év sportolója”, vagy az iskoláért kiemelkedő 

közösségi tevékenységet, társadalmi munkát végzett) jutalmát a tanévzáró ünnepélyen, az 

iskola közössége és a szülők előtt, az igazgatótól veszi át. 
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9. Napközi és tanulószoba rendje 

Napközi 

1. A napközibe beíratott tanulók óráik után a napközis terembe kötelesek (Pellérden 

váltócipőben) menni. 

2. A napközi ideje: Görcsönyben: 1320 -1620, Gyódon: 1300 -1600, Pellérden: 1300 -1600, 

Kővágószőlősön 1305 – 1600. Ügyeletet igény szerint 17 óráig biztosítunk.  

3. A napközis tanulók a nevelő által elkészített időbeosztás és foglalkozási tervben 

meghatározottak alapján tevékenykednek. 

4. A tanulási idő befejezése előtt csak indokolt esetben – szülő írásbeli kérelme alapján-a 

napközis nevelő engedélyezheti a tanuló távolmaradását. 

5. A napközi rendjét megszegő tanulókat a napközis nevelő írásbeli figyelmeztetésben 

részesíti, és értesíti az osztályfőnököt a rendbontásról. 

6. A napközi rendjét, illetve a napközi ideje alatt a házirendet, sorozatosan megszegő 

tanulókat igazgatói figyelmeztetésben lehet részesíteni.  

7. Az iskola kezdeményezheti, napközis pedagógus által adott három szaktanári 

figyelmeztetés után a tanuló meghatározott időre vonatozó távolmaradását a napközi 

foglalkozás alól. 

8. A pellérdi iskolában az 1-4. osztályos napközis csoportok kötelező tanulási időtartama: 

1430 – 1530-ig. Így ezen idő letelte előtt a terembe benyitni, a tanulót elvinni, belépni és 

a munkát zavarni nem lehet. Kérjük, a szülők az aulában, zsibongóban várakozzanak!  

 

Tanulószoba 

 

Pellérden az iskolabusszal közlekedő gyerekek utolsó órájuk után kötelesek tanulószobára 

menni. Onnan csak a felügyelő pedagógus engedélyével távozhatnak a szülők írásos kérésére. 

 

Akik a délután kezdődő foglalkozásokra vagy az induló buszra várnak, és nem mennek haza 

közben, szintén a tanulószobán vagy a napköziben várakoznak. 

1. A felsős osztályokból szerveződött tanulószobás csoportok kötelező tanulási 

időtartama: 1430 – 1540-ig. Így ezen idő letelte előtt a terembe benyitni, a tanulót 

elvinni, belépni és a munkát zavarni nem lehet. Kérjük, a szülők az aulában, 

zsibongóban várakozzanak!  

2. Az a tanuló, aki a napközi ideje alatt nem végez házi feladatával, otthon köteles 

befejezni, ennek ellenőrzése a szülő feladata. 

3. A napközis csoportokban felelősi rendszer működhet, melynek feladatait a pedagógus 

saját hatáskörében rendeli el. 



22 
 

10. Ingyenes tankönyvellátás 

A 4/2017. (IV. 10.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) 

EMMI rendelet módosítása értelmében az 1-9. évfolyamok tanulói számára ingyenes a 

tankönyvellátás.  

 

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.  

11. Vélemény-nyilvánítás szabadsága 

A tanulók szabadon nyilváníthatnak véleményt: 

 osztályfőnöki órákon szóban és írásban, 

 ötletládán keresztül, 

 DÖK ülésen szóban és írásban, Diákközgyűlésen 

 programokhoz kapcsolódóan igény-, elégedettségmérő kérdőíveken 

A vélemény-nyilvánítást olyan formában tegyék, hogy ne sérüljön mások méltósága, 

személyiségi jogai. 

12. Záró rendelkezések 

A Házirend nyilvános, a honlapon, intézményvezetői, tagintézmény-vezetői irodában bárki 

számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra 

kerül. 
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13. A Pellérdi Általános Iskola Házirendjének véleményezése, 
elfogadása és jóváhagyása 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az intézmény székhely és tagiskoláinak, telephelyének 

Szülői Szervezetei véleményezték és elfogadásra javasolták. 

 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola 

Szülői Szervezetének elnöke 

 

 

 

Görcsöny, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola 

Görcsönyi Általános Iskolája 

Szülői Szervezetének elnöke 

  

 

 

Gyód, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola 

Gyódi Telephelye 

Szülői Szervezetének elnöke 

 

 

 

Kővágószőlős, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Kővágószőlősi Tagintézménye 

Szülői Szervezetének elnöke 

 

 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az intézmény székhely és tagiskoláinak 

diákönkormányzatai véleményezték és elfogadásra javasolták. 

 

 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

 a Pellérdi Általános Iskola  

diákönkormányzatának elnöke 

 

 

Görcsöny, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Görcsönyi Általános Iskolája  

 diákönkormányzatának elnöke 
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Kővágószőlős, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Kővágószőlősi Tagintézménye  

 diákönkormányzatának elnöke 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az intézmény székhely és tagiskoláinak 

diákönkormányzatai véleményezték és elfogadásra javasolták. 

 

 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

 a Pellérdi Általános Iskola  

DÖK munkáját segítő pedagógus 

 

 

 

 

Görcsöny, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Görcsönyi Általános Iskolája  

DÖK munkáját segítő pedagógus 

 

 

Kővágószőlős, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Kővágószőlősi Tagintézménye 

DÖK munkáját segítő pedagógus 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az intézmény székhely és tagiskoláinak intézményi 

tanácsai, iskolaszéke, összintézményi közalkalmazotti tanácsa véleményezték és elfogadásra 

javasolták. 

 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Közalkalmazotti Tanácsának elnöke 

 

 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Intézményi Tanácsának elnöke 

 

 

Görcsöny, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Görcsönyi Általános Iskolája  

Iskolaszék elnöke 



25 
 

 

Kővágószőlős, 2017. augusztus 31. 

a Pellérdi Általános Iskola  

Kővágószőlősi Tagiskolája 

Intézményi Tanácsának elnöke 

 

 

 

 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az érintett nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok 

elfogadják: 

 

 

 

Gyód, 2017. augusztus 31. 

Gyódi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

 

Görcsöny, 2017. augusztus 31. 

 

Görcsönyi Roma Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke 

 

 

Kővágószőlős, 2017. augusztus 31. 

 

Kővágószőlősi Roma Kisebbségi 

Önkormányzat elnöke 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét a székhely, a tagintézményi és a tagiskola település 

szerinti önkormányzatának polgármesterei véleményezték és elfogadásra javasolták. 

 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

Tajti Zoltán 

Pellérd Község Önkormányzatának 

polgármestere 

 

 

Görcsöny, 2017. augusztus 31. 

Koncz István 

Görcsöny Község Önkormányzatának 

polgármestere 
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Gyód, 2017. augusztus 31. 

Schmidt Ferenc 

Gyód Község Önkormányzatának 

polgármestere 

 

 

 

Kővágószőlős, 2017. augusztus 31. 

Sándor Tibor 

Kővágószőlős Község Önkormányzatának 

polgármestere 

 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét a nevelőtestület 2017. augusztus 31-i értekezletén 

elfogadta. 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

Nagy Andrea 

intézményvezető 

  

 

 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az előírt egyeztetések után az iskola 

intézményvezetője jóváhagyta. 

 

Pellérd, 2017. augusztus 31. 

Nagy Andrea 

intézményvezető 

 

 

A Pellérdi Általános Iskola Házirendjét az intézmény fenntartója, a Pécsi Tankerületi Központ  

jóváhagyta. 

 

Pécs, 2017. augusztus 31. 

 

 

Páva Péter 

tankerületi igazgató 
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Mellékletek 

1. számú melléklet 

A könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje 

1. A könyvtár használata ingyenes. 

2. A könyvtári állomány nagyobbik hányada kölcsönözhető, illetve részben 

kölcsönözhető. Kisebbik része csak az olvasóteremben használható, indokolt esetben 

hét végére kivihető. 

3. A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. 

4. A dokumentumok kölcsönzési időtartama 3 hét, kérésre meghosszabbítható. 

5. A részben kölcsönözhető dokumentumok esetén a kölcsönzési időt minden esetben a 

könyvtáros és az olvasó megállapodása határozza meg. 

6. Ha a kölcsönző a könyvtár állományába tartozó könyvet elveszíti, esetleg 

megrongálja, köteles másik példányról gondoskodni, vagy kifizetni a mindenkori árát. 

7. A tanítási év végén, illetve az iskolából való végleges távozás előtt a könyvtári 

tartozásokat rendezni kell. 

8. A könyvtárban csak a könyvtáros felügyeletével tartózkodhatnak a tanulók. 

9. Bármely dokumentumot csak a könyvtáros adhat át a kölcsönzőnek. 

10. A könyvtárba táskát, ételt, italt bevinni TILOS. 

11. A könyvtárban tartózkodók magatartásukkal nem zavarhatják a rendet. 

12. A könyvtár heti 10 órában tart nyitva, csak ebben az időben van lehetőség a 

kölcsönzésre és az olvasóterem használatára. 
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2. számú melléklet 

Számítástechnika terem rendje 

1. A számítástechnika teremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más 

személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 

2. Nyitva tartási időn kívül az ajtókat, ablakokat zárva kell tartani és a kulcsokat a 

megadott helyen kell tárolni. A számítástechnika terem kulcsát csak a külön listán 

szereplő személyek kaphatják meg. Idegen személy csak felügyelet mellett 

tartózkodhat a gépteremben. A terem áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős.  

3. A teremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell 

megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a 

kijelölt személy a felelős. 

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

5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 

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

7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő 

beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 

8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 

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

tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 

10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezés műszaki állapotát folyamatosan figyelni 

kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a 

működésükért felelős megbízottaknak. 

11. A számítógép javításokat szakszerűen, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok 

betartásával lehet. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely 

beavatkozás, amely ellentmond a balesetvédelmi előírásoknak. 

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

rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit 

megváltoztatni, 

13. Tilos mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül 

adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a 

védelmi rendszert feltörni. 

14. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a 

szaktanárt. 
 

A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás 

kezdeményezhető. 
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3. számú melléklet 

A tornaterem és a foglalkozások rendje 

1. A testnevelés órákon a tanulók kötelessége önmaguk és társaik testi épségét védő 

szabályokat és tanári utasításokat betartani. 

 

2. Kötelező felszerelés a sportfoglalkozásokon: tornacipő, tornanadrág, fehér póló, fehér 

zokni. A foglalkozásokra tiszta felszereléssel kell megjelenni. 

 

3. A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni, illetve Görcsönyben 

csak pedagógussal mehetnek át a tanulók a tornaterembe. A testnevelés órákra 

becsöngetéskor a tornaterem előtt, vagy az udvar kijárata előtt kötelesek gyülekezni a 

tanulók. 

 

4. A foglalkozásokon semmiféle ékszer nem viselhető. A körmöknek ápoltnak, 

visszavágottnak kell lennie. 

 

5. A tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. 

 

6. Az eseti felmentéseket (szülői, orvosi) írásban a testnevelés óra megkezdése előtt kell 

átadni a pedagógusnak. 
 

 

4. számú melléklet 

A technika terem (műhely) rendje 

A technika teremben balesetveszélyes szerszámokkal, eszközökkel dolgozunk, ezért az alábbi 

szabályok betartása kötelező: 

1. A teremben tanuló csak tanári engedéllyel tartózkodhat! 

2. Minden tanuló tartsa rendben munkakörnyezetét, a szerszámokat, eszközöket annak 

helyén, szakszerűen tárolja! 

3. A teremben a tanuló csak tanári engedéllyel hagyhatja el a számára kijelölt helyet. A 

helyváltoztatás során vigyáznia kell saját és mások testi épségére! 

4. Sérült, hibás eszközzel dolgozni szigorúan tilos! 

5. A munkaeszközöket, szerszámokat csak a rendeltetésének megfelelő célra, a 

balesetvédelmi szabályok betartásával, tanári irányítás mellett szabad használni! 
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5. számú melléklet 

Az iskolaszekrények használatának rendje 

1. Az iskolaszekrényeket az osztályok beosztás szerint használják, azokat vagyonvédelmi 

okokból zárva tartják. 

2. A szekrények rendjéért és tisztaságáért az azt használó tanulók felelősek. 

3. Az általuk okozott kárt megtéríteni kötelesek. 

4. Az osztályfőnök, ill. az intézményvezető és megbízottja jogosult a rendeltetésszerű 

használat ellenőrzésére. 

5. A szekrények pótkulcsai az osztályfőnöknél vannak. A szekrények használatáért a 

tanulók bérleti díjat fizetnek (1.000 Ft/tanuló). A tanulók az iskolai tanulmányok 

befejeztével, vagy egyéb ok miatti távozás esetén az általuk használt szekrényt 

sérülésmentesen és annak kulcsait hiánytalanul kötelesek átadni az osztályfőnöküknek.  

6. Kabátokat, táskákat, sportfelszerelést a szekrényben kell elhelyezni, tárolásuk nem a 

tanteremben történik. Tanteremből, folyosóról, öltözőből, vagy az intézmény más 

helyiségeiből való eltűnésükért felelősséget nem vállal az intézmény. 


