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Bevezető 
A Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapfokú oktatási 

intézmény. A Házirendre vonatkozó jogszabályok, belső szabályozások, tanügyi dokumentumok: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  

 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról  (továbbiakban: Nktv.) 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ámr.)  

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.)  

 a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet 

 1997. évi, XXXI. – gyermekvédelmi – törvény 
 

A házirend rögzíti a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos eljárásokat, az iskolai munkarend 

speciális szabályait, a balesetvédelmi rendszabályokat, valamint a helyiség- és területhasználati 

szabályokat. 

A házirend hatálya kiterjed az iskola által az iskolaépületben, annak közvetlen környezetében és a külső 

helyszíneken szervezett valamennyi programra, a tanítás idejére és azon kívül. 

 

 

1.  A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje 
A tanulói jogviszony a beiratkozással keletkezik. A tanulónak ettől a naptól jár a diákigazolvány és a 

hozzá kapcsolódó kedvezmények. A tanuló szülője jogosulttá válik a jogszabály szerinti iskoláztatási 

támogatásra, gyermekétkezési és tankönyv támogatási kedvezményre. A szorgalmi időhöz illetve a 

tanítás szervezéséhez, rendjéhez kapcsolódó jogok gyakorlása a tanév első napjától illeti meg a tanulót. 

A tanulói jogviszony fennállása alatt minden tanulóra kiterjed a Házirendben megfogalmazott jogok és 

kötelességek köre. 

Az iskolába csak részletes pedagógiai-pszichológiai felmérés után kerülhetnek a gyerekek. Ezt a 

Meixner Alapítvány Ambulanciájának pszichológus és gyógypedagógus munkatársai végzik. A 

vizsgálat célja nem a gyermek meglévő ismereteinek, tudásának felmérése, hanem képességeinek, 

tehetségének, esetleges problémáinak megismerése, hogy számára legmegfelelőbb egyénre szabott 

fejlesztési programot tervezhessünk meg.  

A másik nevelési-oktatási intézményből átjelentkezőnek először próbanapokon kell részt vennie leendő 

osztályában. Lehetősége van arra, hogy szülei is elkísérjék, közvetlen tapasztalatokat szerezzenek. Az 

iskolába való felvételről az igazgató az érintett pedagógusok beleegyezésével az osztályok létszámát, 

tanulmányi teljesítményét és közösségi érdekeit figyelembe véve dönt. Ez különösen fontos a speciális 

problémával küzdő gyerekek esetében.  

Az átvételt / felvételt az Értesítés iskolaváltozásról elnevezésű „befogadó nyilatkozat” kitöltésével 

dokumentáljuk, amelyet hivatalból megküldünk a volt iskolának. 

A tanulói jogviszony az átíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi 

időponttól kezdve gyakorolhatja. 

Az elutasítás ellen a jelentkezőnek joga van az iskolát fenntartó Meixner Alapítványnál fellebbezni, erről 

a lehetőségről a szülőt tájékoztatni kell. 

 

A tanuló tanulmányi kötelezettségének egyéni munkarend keretén belül is eleget tehet, a jogszabályban 

meghatározott feltételek teljesülése mellett.  

 

2. Távolmaradás, mulasztás, késés 
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Távolmaradás 

A tanuló a tanóráról és egyéb programokról, foglalkozásokról csak indokolt esetben, kikérővel maradhat 

távol. Kikérőnek számít az oktatási intézmény, sportegyesület, stb., kikérője, továbbá az azt igazoló 

okmány, hogy a tanuló állampolgársági kötelezettségének tesz eleget. 

Ha a tanuló előre tudja, hogy a tanóráról vagy más kötelező foglalkozásról távol marad, arra a szülőnek 

legalább három munkanappal előbb írásban kell engedélyt kérnie. Előzetes engedélyt 3 napig tartó 

távollétre az osztályfőnök, 3 napon túl az igazgató vagy a helyettese adhat.  

Az osztályfőnök saját döntési jogkörében indokolt esetben 3 nap hiányzást igazolhat a tanulók számára. 

A diákok középiskolai nyílt napon való részvétel miatt az első félévben 3 alkalommal hiányozhatnak 

igazoltan. Ennek követése az osztályfőnök feladata. 

 

Eltávozások 

A tanóráról engedély nélkül eltávozni nem lehet. A szabályt megsértő tanuló fegyelmi intézkedést kap. 

A tanóráról engedély nélkül történő távozás nem igazolható. 

A tanuló biztonsága érdekében tanítási időben az iskola épületét elhagyni tanári felügyelet nélkül, 

kizárólag a szülő(k) tudtával és beleegyezésével lehet. 

 

A tantárgyi, tanévi részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai 

Testnevelési órák alól felmentés orvosi igazolás alapján, kivételes esetben szülői, írásbeli kérelemre 

adható. A felmentési kérelmet a tanuló a testnevelési óra előtt köteles átadni a testnevelő tanárnak, 

ugyanekkor köteles felszerelésének hiányát jelenteni. A felmentésben részesülő tanuló köteles a 

testnevelés órán megjelenni. Tartós (egy félévre szóló) felmentést orvosi javaslatra és a szülő írásbeli 

kérésére kizárólag az igazgató adhat. Az iskolaorvos által gyógytestnevelésre utalt tanulók számára a 

gyógytestnevelés órákon való részvétel kötelező. 

Mulasztások igazolása és felzárkózás 

A mulasztó tanuló köteles hiányait pótolni és a pótlásról a szaktanár előírása szerint a tanulóval egyeztetett 

időpontban számot adni. 

A meghirdetett foglalkozásra (kötelező óra, fejlesztő óra, rendszeres tantárgyi korrepetálás, szabadon 

választott óra, tanulószoba, szakkör, napközis foglalkozás) felvett tanuló az adott év végéig köteles részt 

venni a számára kijelölt órákon. Az arról való hiányzást előzetesen indokolni, vagy igazolnia kell.  

A tanítási napokról, tanórákról való hiányzást az iskolába történő visszatérést követő napon, de legkésőbb 

a következő osztályfőnöki órán igazolni kell. Ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak minősül.  

Az öt napot meghaladó mulasztásnál orvosi igazolás szükséges.  

Betegségen kívüli hiányzások igazolására jogosult:  

 Szülő – egy tanévben maximum öt tanítási nap 

 Hivatalos szerv, művészeti iskola, sportszervezet, egyéb. 

 Osztályfőnök – egy tanévben maximum három tanítási nap 

 Intézményvezető – a szülő írásos kérvénye alapján. 

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

órát, az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanítási órák egyharmadát, illetve egy adott 

tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év 

közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét 

akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai 

foglalkozást. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt 

értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor. Az értesítésben fel kell 
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hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen 

maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését 

igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.  

Késések 

Késésnek minősül, ha a tanuló a foglalkozás megkezdése után érkezik meg a tanórára (foglalkozásra). 

Ekkor a késés tényét a szaktanár az elektronikus naplóban regisztrálja. 

Az elkéső tanuló köteles a tanórára, foglalkozásra bemenni, de a tanítás menetét nem zavarhatja meg. 

A késések időtartamát a naplóban rögzítjük. Amennyiben eléri a 45 percet, igazolatlan órának minősül.  

 

3. Támogatások, juttatások 
 

Tankönyvtámogatás 

A Nkt. 46. §. (5) bekezdése alapján az iskola, minden tanulója számára a hivatalos tankönyvjegyzéken 

szereplő tankönyveket, munkafüzeteket ingyenesen biztosítja. A tartós tankönyveket a tanév végén a 

tanuló köteles leadni, ezek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik. Egy tankönyv használati ideje négy 

tanév – ez alól kivételt képeznek az első és második évfolyamos tankönyvek. A megrongált, vagy le nem 

adott tartós tankönyvek árát a szülő megtéríteni köteles. 

A jegyzéken nem szereplő, de a pedagógus által javasolt, az intézményvezető által elfogadott 

taneszközöket a mindenkori szülői közösség döntése alapján a szülők kifizetik.  

Indokolt esetben az iskola támogatásban részesíthet tanulókat.  

Étkezéssel kapcsolatos támogatások 

Az iskolai közétkeztetést– térítési díj megfizetése mellett- bármely tanuló igénybe veheti. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, Gyvt. 21/B. § (1) alapján 100 %-os 

kedvezményt kapnak. A sajátos nevelési igényű, tartósan beteg, illetve nagycsaládos gyermekek 50%-os 

kedvezményben részesülnek az 1997. évi, XXXI. – gyermekvédelmi – törvény 21/B. § (2) bekezdésének 

megfelelően. A három és több gyermeket nevelő családok 50%-os kedvezmény igénybevételéhez  a szülői 

nyilatkozatot a gazdasági irodán adják le  a megadott határidőre. 

A tartósan beteg gyermeket nevelő családok 50%-os kedvezmény igénybevételéhez  az erről szóló orvosi 

igazolást, illetve államkincstári határozatot a gazdasági irodán adják le  a megadott határidőre.  

A jogosultságokat a települési önkormányzat által kiadott igazolással, a Magyar Államkincstár által 

kiadott igazolással, szakorvosi igazolással bizonyítani kell. Az intézmény egyéni kérelemre mérlegelheti 

az étkezés támogatását saját költségből.  

 

Egyéb támogatási formák 

Az szülők kérése, valamint az osztályfőnök és a gyermekvédelmi felelős véleménye alapján a különböző 

iskolai, illetve tanulmányi programokon való részvételhez anyagi támogatást nyújt az iskola. A 

támogatásról, illetve annak mértékéről igazgatói határozat születik. A támogatáshoz szükséges a szülő 

írásbeli kérvénye, vagy az osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős javaslata. 

Indokolt esetben – szülő kérésére – az iskola kedvezményesen, vagy ingyenesen biztosíthatja a tanulók 

részvételét szakkörökön, külön foglalkozásokon is. A kedvezményben való biztosításról igazgatói 

határozat születik.  

 

4. A tanulók, szülők véleménynyilvánításhoz, a tájékoztatáshoz, 

információhoz jutásának formái, rendje 
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A tanulók véleménynyilvánítási formái 

A tanulónak jogában áll részt venni az osztály és az iskola életének alakításában, részt venni az osztály és 

iskolagyűléseken, s így megismerni, milyen kérdésekben tartanak igényt véleményére és javaslatára. 

A tanulót a szülői értekezleteken és fogadó órákon a szülő képviseli. 

Az osztályközösség előtt, személyes ügyeiben az osztályfőnöknek az emberi méltóság tiszteletben 

tartásával szabadon véleményt nyilváníthat. 

Az igazgató - egyéni megkeresés alapján egyeztetett időpontban tanulói fogadóórát tart. 

Az osztályközösség az osztály ügyeiben önállóan dönthet, de az osztályok döntése nem lehet ellentétes a 

Házirendben leírtakkal. 

A szülők és a tanulók saját jogaik érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy 

választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek 

osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez 

fordulhatnak. 

A diákköröket és a diákönkormányzatot az iskola támogatja, az intézmény létesítményeit ingyenesen 

használhatják. 

A DÖK működéséhez indokolt esetben igénybe veheti a fénymásolás és a telefonálás, a postázás 

lehetőségét. Az indokoltságot a DÖK segítője határozza meg. 

A DÖK felhívásait a faliújságon elhelyezett plakátjaival és az iskolaújságban népszerűsítheti.  

 

A tanulók tájékoztatásának formái 

 elektronikus napló (https://www.digitnaplo.hu/com/index.php) 

 iskolai faliújság 

 szociális kompetencia fejlesztő foglalkozások 

 szóbeli hirdetés 

 e-mail-en keresztül 

 iskolagyűlés 

 

A szülők véleménynyilvánítási formái 

 szülői értekezleten, fogadóórán 

 iskolaszéken, a szülői képviselők által 

 az igazgatói fogadóórán 

 az osztályfőnökön keresztül 

 minőségbiztosítási kérdőívben 

 rendkívüli esetben telefonon vagy személyesen - telefonon történő egyeztetés után - bármikor 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás különleges szabályai 

A gyermekkel, osztályközösséggel, iskolával kapcsolatban felmerült problémákat a pedagógussal, 

intézményvezetővel előre egyeztetett időben és módon beszélheti meg a szülő. Ennek ideje nem eshet 

egybe a gyermekkel való közvetlen foglalkozás idejével. Az egyeztetés módja elektronikus úton, illetve 

a titkárságon keresztül lehetséges, a közösségi oldalak nem alkalmasak a szülői kapcsolattartásra. 

A pedagógus és a szülők közötti kommunikáció nem vonhatja el az ügyeletes tanár figyelmét a gyermekek 

felügyeletétől. A pedagógusok e-mail címe az iskola honlapján (www.meixneriskola.hu) megtalálható. 

 

A szülők tájékoztatásának formái 

 elektronikus napló (https://www.digitnaplo.hu/com/index.php) 

 e-mailen keresztül 

 iskolai faliújság 

 osztály faliújság 

 honlap 

 szülői értekezlet  

http://www.meixneriskola.hu/
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 fogadóóra 

 rendkívüli esetben telefonos kapcsolat 

 postai úton 

 

Az elektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés 

A szülők e-mail cím segítségével regisztrálnak az elektronikus naplóban. A regisztrációt követően a 

következő adatok megtekintésére jogosultak a saját gyermekükre vonatkozóan:  

 órarend 

 saját adatok 

 az megtartott órák tananyaga 

 tanuló érdemjegye/órai értékelés 

 igazolt, igazolatlan, még nem igazolt hiányzások 

 hiányok 

 írásbeli dicséretek 

 fegyelmezési intézkedések (fokozatok) 

 házi feladatok (házi dolgozat) témája 

 

5. A tanulók jutalmazásának elvei, formái 

 
A tanulók jutalmazása a Pedagógiai Programban megfogalmazott értékelési alapelvek szerint történik. 

A diákközösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában vagy más munkájában elért jó 

eredmények, az iskola hírnevét öregbítő cselekedetek, a kiváló tanulmányi eredmények jutalmazhatók. 

A jutalmazásra javaslatot tehetnek az osztályfőnökök és az iskola bármely pedagógusa, illetve felnőtt 

dolgozója. 

A jutalmazás formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret 

A jutalmazás fokozatai: 

- szóbeli szaktanári dicséret a tantárgy tanulásában elért eredményekért 

- írásbeli szaktanári dicséret a tantárgy tanulásában, illetve a szaktárgyi versenyeken elért kiváló 

teljesítményért, szorgalomért 

- szóbeli/írásbeli osztályfőnöki dicséret az osztályközösségért végzett példamutató munkáért 

- szóbeli igazgatói dicséret az iskola közössége előtt, az iskola közössége érdekében egy-egy alkalommal 

végzett példamutató teljesítményért 

- írásbeli igazgatói dicséret kiemelkedő teljesítményért, a közösségért iskolán kívül is folyamatosan 

végzett tevékenységért, jelentős versenyeredményekért 

- nevelőtestületi írásbeli dicséret, amely az osztályban tanító tanárok határozataként félévkor és év végén 

adható folyamatosan végzett kiemelkedő tanulmányi munkáért, példamutató szorgalomért és közösségi 

tevékenységért 

- a tanév végén nevelőtestületi jegyzőkönyvi dicséret általánosan kiváló eredményért és példamutató 

magatartásért 

A dicséretben részesülő tanulókat a nevelőtestület oklevéllel, könyvvel vagy egyéb más módon 

jutalmazza. 

Kitüntetés: „Év diákja” cím . Az alapítás éve 2009. 
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6. Fegyelmező intézkedések 
 

A Házirendet megsértő tanulóval szemben fegyelmező intézkedés kezdeményezhető. 

 

A fegyelmező intézkedés fokozatai 

 szaktanári figyelmeztetés, intés, megrovás 
 osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás 

 igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás 

 nevelőtestületi figyelmeztetés 

 fegyelmi eljárás indítása 

A fegyelmező intézkedéseket minden esetben a digitális naplóban rögzítjük és így hozzuk a szülő tudomására. 

Súlyosabb fegyelmi vétség esetén írásban is tájékoztatjuk a szülőket.  

A fegyelmező intézkedések fokozatait a vétség súlyát mérlegelve alkalmazzuk. 

A fegyelmező intézkedést az osztályfőnök, a szaktanár, az igazgató kezdeményezheti és önállóan ítéli meg a 

fokozatot. 

A fegyelmező intézkedések minden esetben konkrét pedagógiai célt szolgálnak! A pedagógiai cél 

megvalósulása érdekében adott esetben a szülőt, az iskolapszichológust és az szociális segítőt is be kell vonni.  

Súlyos fegyelmi vétség esetén a nevelőtestület javaslatára a kötelességszegő tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. 

A fegyelmi eljárás indításáról írásban értesíteni kell a szülőt, amelyben fel kell hívni figyelmét az egyeztető 

tárgyalás lehetőségére. Az írásbeli értesítést a fegyelmi tárgyalás előtt nyolc tanítási nappal meg kell kapnia a 

szülőnek. A szülő öt tanítási napon belül jelezheti az egyeztető eljárás igényét.  Amennyiben az egyeztető eljárás 

nem jár sikerrel, a fegyelmi tárgyalást egy hónapon belül meg kell tartani. A fegyelmi eljárással kapcsolatban ki 

kell kérni a DÖK képviselőjének véleményét is. 

A fegyelmi tárgyalás nyilvános. Biztosítani kell a tanuló érdekképviseletét. A fegyelmi tárgyalást a nevelőtestület 

által választott fegyelmi bizottság vezeti. Fegyelmi bizottság tagjai: szaktanár, osztályfőnök, gyermekvédelmi 

felelős, DÖK képviselő, intézményvezető/intézményvezető-helyettes.  
 

A fegyelmi fokozata lehet: 

- megrovás 

- szigorú megrovás 

- eltiltás közösségi programoktól. 

- eltiltás a tanév intézményben való befejezésétől 

- áthelyezés másik intézménybe 

Az utolsó két fegyelmi fokozatra csak különösen indokolt esetben, illetve az átvevő intézménnyel történő 

megállapodás esetén kerülhet sor. A fegyelmi eljárás során hozott büntetés hatálya hat hónapig, a többi büntetés 

csak az adott tanévre érvényes. 

 

Közösségellenes, fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, elbírálásának elvei, 

alkalmazandó intézkedések 

Az iskola alapvetően a megelőzésre épít. A megelőzés érdekében tett intézkedések:  

1. Az intézményben szociális kompetencia fejlesztő foglalkozásokat tartunk mind a nyolc évfolyamon – 

ezek kötelező tanórai keretben valósulnak meg, a foglalkozásokat az osztályfőnök, a helyettes és adott 

esetben felkért segítő szakember vezeti az osztályfőnök jelenlétében.  
2. A szociális kompetenciák fejlesztését segíti az iskolapszichológus és a szociális segítő munkatárs.  

3. A konfliktushelyzetek megoldására az osztályfőnök esetmegbeszélést hív össze, melyen az 

iskolapszichológus, a szociális segítő, az osztályban tanító szaktanárok és az intézményvezető is részt 
vehet.  

4. A konfliktushelyzetek megoldásába szükség esetén a szülőket is bevonja az iskola.  
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5. Az iskolában a Békés Iskolák program alapján, az intézmény arculatának megfelelő esetkezelési 

eljárásrendet alkalmazunk, mely tartalmazza az egyes esetek körülményeinek vizsgálatát és az 

alkalmazandó intézkedéseket is.  

 
 

7. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 
 

A tanulmányok alatti vizsgákra mind a nyolc évfolyamon a következő esetekben kerülhet sor: 

 A tanuló  egyéni munkarend keretén belül tesz eleget tankötelezettségének. 

 Külföldi tartózkodása miatt tanulói jogviszonya szünetelt, ezért az intézményvezető által 

meghatározott tantárgyakból különbözeti, vagy osztályozóvizsgát kell tennie. 

 Mulasztásainak száma a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51§. (7) bekezdés a), illetve f) 

pontja alapján meghaladta a 250 tanítási órát, illetve egy tantárgyból az órák 30 százalékát, és a 

nevelőtestület az osztályozóvizsgát engedélyezte. 

 A fegyelmi eltiltás miatt intézményt nem látogató tanuló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

55§ (2) alapján 

 A nevelőtestület engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 64§ (2) b) alapján. 

Az osztályozó vizsga ideje: augusztus 21 és 30. között. 

Az osztályozó vizsgára való jelentkezés módja, határideje 

Osztályozó vizsgára a tanuló a szülő (gondviselő) kérése alapján jelentkezik. Az osztályozó vizsgára 

való jelentkezés feltétele az írásban való kérvény az intézmény vezetőjének címezve. Határideje az Éves 

munkatervben meghatározott, félévi értesítések kiadását megelőző 30 nap, illetve a tanév végi 

bizonyítványok kiosztását (tanévzáró ünnepség) megelőző 30 nap. 

A Pedagógiai Programban meghatározott szóbeli vizsgák 

Felső tagozaton a Munkatervben meghatározott időpontokban szóbeli vizsgákat szervezünk az alábbi 

tantárgyakból: 

o 5. évfolyam: magyar irodalom 

o 6. évfolyam: matematika 

o 7. évfolyam történelem, művészettörténet, földrajz komplex vizsga 

o 8. évfolyam: biológia, kémia, fizika komplex vizsga, és idegen nyelv vizsga 

 

Az osztályozó vizsgák időpontjáról a nevelőtestület határozat formájában dönt. A felső tagozatos szóbeli 

vizsgák idejét a nevelőtestület a tanév elején az Éves munkatervben határozza meg, évfolyamonként.  

 

8.  A tankönyvellátás iskolán belüli szabályai 
 

Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése (megrendelése) és a tanulókhoz 

történő eljuttatása.  

Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy 

annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan 
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megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak 

adja át.  

Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók 

egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez.  

Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a 

tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési 

felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az intézményvezető – a tankönyvek beszerzési árát 

figyelembe véve – határozatban állapítja meg.  

Az iskola a tankönyvellátás feladatait olyan formában végzi, hogy a Könyvtárellátó Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Könyvtárellátó) a tankönyvek forgalmazására vonatkozóan 

szerződést köt, és az intézmény a tankönyveket a tankönyvfogalmazótól átveszi.  

Az iskola tankönyvellátással kapcsolatos feladatainak végrehajtásáért az intézményvezető a felelős. Az 

intézményvezető elkészíti a következő tanév tankönyvellátásának rendjét, amelyben kijelöli a tankönyv-

értékesítésben közreműködő tankönyvfelelőst, aki részt vesz a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásában.  

A szaktanárok rögzítik az általuk tanított tantárgyak esetén alkalmazott tankönyveket évfolyamonként, 

melyeket az osztályfőnökök osztályonként összesítenek. A tankönyvrendelés alapja, hogy minden 

évfolyamon tartós tankönyvként használjuk a tankönyveket. A tankönyvrendelési listára csak a 

munkafüzetek, munkatankönyvek, illetve a létszámkülönbségből adódó tankönyvek kerülhetnek fel négy 

tanéven belül – kivéve az első második évfolyamos tankönyveket. Az osztályfőnökök által leadott listák 

alapján a tankönyvfelelős (iskolatitkár) és az iskola könyvtárosa elkészíti a tankönyvrendelést, melyet az 

intézmény igazgatója aláírásával hagy jóvá. Az intézmény igazgatója kérheti a tankönyvrendelés 

módosítását, vagy a szaktanár indoklását a tankönyvrendelés jóváhagyása előtt. A tankönyvrendelésnél 

az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni.  

A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az 

iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét.  

A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők 

megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az egyes tankönyveket meg kívánja-e 

vásárolni. 

 

9. Általános munkarend 
 

A tanév rendjének meghatározásában minden tanévben az érvényes oktatásért felelős miniszteri rendelet 

tartalma az irányadó.  

A fakultatív hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározására a hitoktatók, és az igazgató 

egyeztető megbeszélése után kerül sor. 

 

A tanítási nap rendje 

Az első kötelező foglalkozás 7. 55-kor kezdődik.   

Az első tanítási óra 8. 20-kor kezdődik.  

Az első tanítási óra előtt - 7. 30-tól - az órarend szerinti fejlesztő foglalkozások, előkészítők zajlanak. 

A tanítási órák időtartama 45 perc. 

A tanítási idő az első óra kezdetétől az utolsó óra végéig tart, beleértve az óraközi szüneteket is.  

A tanulónak öltözőszekrény áll rendelkezésére, melynek használati rendjét az osztályfőnökökkel együtt a 

diákok állapítják meg. 

Becsengetéskor a tanulók a tanteremben, vagy a kijelölt helyen várják a tanárt. 
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A reggeli ügyelet rendje 

A diákok 7.00 órától érkezhetnek meg az iskolába, az arra kijelölt helyen reggeli ügyelet keretében tanári 

felügyeletet biztosít az iskola. Az osztálytermekbe bemenni felső tagozaton az ügyeletes tanár 

engedélyével lehet, alsó tagozaton az osztályfőnökök nyitják ki a tantermeket legkésőbb 7.45-kor. 

 

Az iskola csengetési rendje   

Ügyelet  7.00 - 7. 50 

Reggeli kör: 7. 55 - 8.15 

Nulladik óra: 7.30 - 8.15 

Első óra előtti szünet: 8.15 - 8.20 

1. óra    8.20 - 9.05 

Első szünet: 9.05 - 9.20 

2. óra    9.20 - 10.05 

Második  szünet: 10.05 - 10.15 

3. óra  10.15 - 11.00 

Harmadik  szünet: 11.00 - 11.15 

4. óra  11.15 - 12.00 

Negyedik  szünet: 12.00 - 12.30 

5. óra  12.30 - 13.15 

5. szünet: 13.15 – 13.25 

6. óra:13. 25 – 14.10 

6. szünet: 14.10 – 14.15 

7. óra 14.15-15.00 

 

A szünet rendje: az 1. szünetben a diákok tízóraiznak. A 3. szünetben az időjárás függvényében, az 

ügyeletes tanár döntése alapján kell kimenniük az udvarra. 

  

Az ebédeltetés rendje és az étkezés 

Az ebédeltetés a következő beosztás szerint zajlik: 

 

1-4. osztály felső tagozat 

12.30 – 13.30 között 12.00-12.30 között 

  

 

A havonta esedékes díjakat a meghirdetett napokon kell befizetni. A határidőt meg nem tartó tanulók az 

adott hónapban kizárhatják magukat a szolgáltatásból. 

Ebédet lemondani egy nappal előbb 9 óráig a gazdasági irodán lehet szóban vagy írásban. A lemondott 

étkezésért járó díjat a következő havi befizetéskor automatikusan jóváírjuk. 

Az intézményben a meleg étkezést a tanulók kizárólag a közétkeztetés által biztosított módon vehetik 

igénybe. Eltérő étrendet szakorvosi véleménnyel lehet igényelni. Az eltérő étkezést csak közétkeztetésre 

jogosult, egészségügyi intézményen keresztül tudunk biztosítani. Egyéni igazgatói engedéllyel az iskolába 

meleg étel behozható, de annak tárolására, melegítésére engedélyünk, lehetőségünk nincs.  

 

Ha a tanuló jogviszonya megszűnik, a befizetett étkezési díj visszafizetésre kerülhet a következő módon: 

azonnal kifizetésre kerül az iskola pénztárában, vagy banki átutalással rendezhető a még meg nem rendelt 

étkezés díja, amennyiben a tanuló minden távozással kapcsolatos kötelezettségét teljesítette. 

 

Tanulószoba, napközi, délutáni ügyelet rendje 

A tanítás után alsó tagozaton osztályonkénti csoportokban napközit, felső tagozaton osztályonként 

tanulószobát, aktív pihenőidőt, illetve délutáni foglalkozásokat biztosítunk.  
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A felső tagozaton a délutáni tanulószoba minden tanuló számára választható foglalkozás. Erről a szülő 

írásban nyilatkozik a tanév első hetében. 

A tanítási nap 16 óráig tart. 16 -17 óráig összevont ügyeletet biztosítunk azon tanulók számára, akiért a 

szülők nem érnek az iskolába 16 óráig.  

A felső tagozatos tanulók közül 16 és 17 óra között csak azok számára biztosítunk ügyeletet, akiknek a 

szülei nem járultak hozzá, hogy gyermekük egyedül távozhasson az intézményből. 

A felső tagozatosok számára 12.00-12.30 között ebédidő, pihenőidő van.  

 

A napközi otthonos ellátás az általános iskola alapfeladatai, közé tartozik. 

A napköziben biztosítani kell: 

 a tanulók aktív pihenését, szabad levegőn való tartózkodását 

 a gyerek egészséges és biztonságos tanórán kívüli elhelyezését 

 a kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges helyet, időt és eszközöket 

 az önálló tanulás feltételeit 

 az étkeztetés megszervezését. 

 

Az iskolában 16.00 óráig a benntartózkodás és a foglalkozásokon való részvétel kötelező.  Ez alól az 

iskola igazgatója szülői kérelemre felmentést adhat.  

A rendszeres heti délutáni elfoglaltságról a szülő írásban tájékoztatja a nevelőt, valamint arról is értesíti, 

ha a gyermeke alkalmanként távol marad. 

A tanév elején a szülő nyilatkozik a következőkről: 

 megnevezi azokat a személyeket, akikkel gyermekük távozhat az iskolából 

 távozhat-e egyedül az iskolából 

 a hét adott napjain a gyermek meddig tartózkodik az iskolában 
Tanári felügyelet nélkül tanuló az iskolában nem tartózkodhat! 

 

10. Tantárgyválasztás 
 

Tanév elején minden tanulónak jogában áll a tanórán kívüli foglalkozások közül választani. A választási 

lehetőségeket az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal a tanév elején, a szülőkkel az adott tanév első szülői 

értekezletén. A foglalkozásra való jelentkezést a szülők az iskola által kiadott nyomtatvány kitöltésével 

és aláírásával hitelesítik szeptember első hetéig. 

 

A tanuló joga, hogy napközi otthoni ellátásban részesüljön. A tanév elején kitöltendő adatlapon minden 

év szeptember 10-ig kell ezt jelezni, megjelölve az igényelt étkezések számát és a felügyelet időtartamát. 

Valamennyi tanuló igénybe veheti a szaktárgyi korrepetálásokat, a fejlesztő foglalkozásokat, a 

szakköröket, az 1-8. évfolyamosok a napközit, az 5-8. évfolyamosok a tanulószobát. 

 

11. A helyiség- és területhasználat szabályai 
 

Általános rendelkezések 

A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, 

hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (például sportlétesítmények, számítógépek) a tanulók – 

tanári felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. Tanításon kívül az iskola létesítményeit 

a szervezeti és működési szabályzatban leírtaknak megfelelően használhatják a tanulók, melynek betartása 

minden tanuló számára kötelező. 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a 

rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működniük. Az 
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osztálytermekben tartott osztályrendezvények, klubdélutánok után a tanterem takarítását – a pedagógus 

felügyeletével – a rendező osztály végzi. 

Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: 

- az iskola tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért 

- az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért 

- az energia- takarékosságért 

-  tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 

Az iskola területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtéríteni. A tanulók által okozott károkról az 

osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni. Az igazgató és a gazdasági vezető feladata a kár felmérése és a 

kártérítés módjának a szülővel illetve gondviselővel történő tisztázása az érvényes jogszabályok alapján.  

Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy 

a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra pedagógus felügyeljen. 

A német, angol, fejlesztő, művészeti szaktanteremben, valamint a tornateremben és a számítástechnika-

teremben csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni, a termek használati rendjét annak megismerése után 

be kell tartani. A további szaktantermek használati rendjéről a felelős pedagógus dönt. 

Az iskola egész területén, illetve minden iskolai rendezvényen tilos a dohányzás, valamint alkohol 

fogyasztása.  

 

Az udvar használati rendje 

A füves területen irányított labdajáték folytatható gumilabdával, focizni tilos. A testnevelés szertár 

eszközeit kizárólag testnevelés órán, a szaktanár irányításával lehet használni.  

A tó és környezetének védelme, valamint az udvar rendeltetésszerű használata az udvaron tartózkodó, a 

tanulók felügyeletével megbízott pedagógus felelőssége. 

 

A műfüves pálya használati rendje 

1. A sportpályára belépni kizárólag pedagógus jelenlétében lehet.  

2. A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.  

3. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad. 

4. A pálya ajtaját csak a ki-be közlekedés során lehet nyitva tartani, a foglalkozások alatt az ajtónak 

mindig zárva kell lennie. 

5. A pályára csak tiszta cipőben, terem- vagy tornacipőben és megfelelő öltözékben lehet belépni! 

Stoplis cipő használata szigorúan tilos! 

6. A pályára cipő nélkül felmenni balesetveszélyes, ezért tilos. 

7. A pálya vázszerkezetére felmászni, a védő- és kapuhálót erőhatásnak kitenni szigorúan tilos! 

8. Ha a tanuló/pedagógus a pálya sérülését, hibáját észleli, azonnal jelentenie kell a pedagógusnak, 

vagy az intézmény vezetésének. 

9. A pályára ételt és italt bevinni tilos! 

10. Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

11. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni. 

12. A pályavilágítás működtetéséről az iskola gondoskodik. 

13. Óraközi szünetben, ügyeleti időben a pályát használni tilos. 

14. Az előírások be nem tartását az intézmény vezetője szigorúan szankcionálja. 
 

Az iskola helyiségeinek, tárgyainak, eszközeinek használati rendje, a környezettudatos 

használatra vonatkozó szabályok 

 A tanulók az osztálytermekben/szaktantermekben az adott teremért felelő pedagógus tudtával és 

engedélyével tartózkodhatnak a pedagógus jelenléte nélkül. A teremben/helyiségben található 

eszközöket és tárgyakat a felelős pedagógus vezetésével, vagy engedélyével használhatják. A 

teremben órát tartó minden más pedagógus köteles a teremrendet megtartani, a teremben a 
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bútorokat és a tárgyakat, eszközöket az eredeti állapotuknak megfelelő állapotban és helyzetben 

hagyni. Az osztályterem tisztaságáért és rendjéért az ott tartózkodó tanulók felelősek. 

 

Mind a pedagógus, mind a tanuló kötelessége a fenntarthatósági elvek betartása, ennek megfelelően 

különösen: 

 a keletkezett papír hulladék szelektív gyűjtéséről való gondoskodás, 

 a terem üresen hagyásakor, vagy megfelelő fényviszonyok mellett a teremvilágítás lekapcsolása,  

 rendkívüli helyzet kivételével a szellőztetés szünetekre való korlátozása.  

 a teremben található szemléltető- és más eszközök épségének megóvása. 

 
 

12. Az iskola területén, vagy azon kívül, az iskola által szervezett 

foglalkozásokon elvárt magatartás 
 

A tanuló kötelessége, hogy megtartsa a Házirendben foglaltakat. A házirend szabályainak megsértése 

fegyelmező intézkedéseket, súlyosabb esetekben fegyelmi eljárást vonhat maga után.  

A tanuló általános kötelessége, hogy a pedagógusok, a diákok és az iskola minden dolgozójának emberi 

méltóságát, jogait tiszteletbe tartsa, a társadalmi együttélés szabályait alkalmazza társaival szemben.  

Tilos a tanulónak dohányozni, szeszes italt, teljesítményt fokozó, kábító hatású, magas koffein tartalmú 

szereket, rágógumit, napraforgómagot, tökmagot az iskolába hozni és/vagy fogyasztani, vagy azokat 

társának adni az iskola épületében és az iskolához tartozó területeken, valamint az iskolai rendezvényeken, 

függetlenül azok helyszínétől.   Amennyiben a tanuló ezt a szabályt megszegi, a pedagógus az említett 

szereket elveszi, és erről a szülőt értesíti. 

Tilos minden olyan megnyilvánulás, amely az emberi méltóságot sérti, amely a nem, a faj, a vallás, az 

etnikai hovatartozás miatti kirekesztő magatartásról tanúskodik. Továbbá súlyos jogellenes magatartásnak 

minősül az agresszió, a mások megalázása, egészségének és testi épségének veszélyeztetése. 

Tilos az iskolában és a rendezvényeken a politikai agitáció. 

 

13. A mobiltelefon valamint egyéb digitális, infokommunikációs eszközök 

tanórán és egyéb foglalkozásokon történő használatának szabályai 
 

Az iskolába a 2011. évi CXC. Számú törvény a Nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 25. § (3) 

alapján mobiltelefont, illetve egyéb audiovizuális, vagy kommunikációs eszközöket az alsó tagozaton 

nem szabad behozni.  Amennyiben az alsó tagozatos tanuló szülője úgy ítéli meg, hogy a gyermekével 

való kapcsolattartáshoz a mobiltelefonra szükség van, a telefont kikapcsolt állapotban a tanuló magánál 

tarthatja. E szabály megszegése fegyelmi fokozatot von maga után.  

Ha a tanuló mobiltelefont hoz az iskolába, és a szabályoknak megfelelően járt el, pedagógiai felügyelet 

mellett használhatja a mobiltelefont kapcsolattartásra, illetve a tanulmányaival összefüggő 

tevékenységekre az arra kijelölt helyen. 

A felső tagozatos tanulókra is vonatkozik, hogy telefonjukat kikapcsolt állapotban tartják maguknál, azt 

kommunikációs/kapcsolattartási célra kizárólag az osztályfőnök, vagy az őt helyettesítő pedagógus 

engedélyével használhatja a pedagógus által meghatározott időben és helyen. A tanórákon és egyéb 

foglalkozásokon kizárólag az aktuális tanulmányokkal összefüggő tevékenységre használhatják a 

mobiltelefont, a pedagógus irányítása mellett. Az ilyen jellegű tevékenység feltétele, hogy minden tanuló 

azonos hozzáférést kaphasson, függetlenül a rendelkezésére álló eszköztől.  
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14.  A tanulóbalesetek megelőzésével és kezelésével összefüggő feladatok 
 

A megelőzéshez szükséges intézkedések 

Minden dolgozónak és tanulónak ismernie kell, és be kell tartania a munkabiztonsági és tűzvédelmi 

szabályzatok, valamint a tűzriadó terv utasításait (Az SZMSZ melléklete). 

A tanítás első napján a tűz- és balesetvédelmi oktatás minden tanuló számára osztályfőnöki óra keretében 

kötelező. Az azon való részvételt dokumentálni kell. 

A tanulókkal az egészségük és testi épségükre vonatkozó előírásokat, az intézményben előforduló 

veszélyforrásokat a tilos és elvárható magatartási formákat a tanév megkezdésekor, életkoruknak és 

fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Ennek tényét és tartalmát a haladási naplóban kell 

dokumentálni. 

Különös figyelmet kell fordítani ezen oktatáskor: 

- az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokra 

- a házirend balesetvédelmi szabályaira 

- a rendkívüli esemény bekövetkeztekor (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) 

szükséges teendőkre, menekülési útvonalra, menekülés rendjére 

- a tanulói kötelességekre a baleset megelőzésével kapcsolatban 

Alkalmanként ismertetni kell mindezeket: 

- tanulmányi kirándulások előtt 

- közhasznú munkavégzés előtt 

- rendkívüli események után 

A tanév megkezdésekor (az első tanítási órán) ismertetni kell a kémia, fizika, technika, testnevelés és a 

számítástechnika foglalkozásokon előforduló veszélyforrásokat, munka- és egészségvédelmi előírásokat. 

Ugyanez a teendő új kísérlet, új munkadarab, új taneszköz használata, új gyakorlat megkezdése előtt is.  

A számítógépeket tanulóknak csak pedagógus felügyelete mellett szabad használni. 

Tanuló elektromos eszközt csak tanári felügyelet mellett használhat. 

A nevelők a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon ügyeleti beosztásuk alatt kötelesek a rájuk bízott 

tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-

megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni. 

A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire fel kell hívni a tanulók figyelmét. 

 

A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok 

Ha a tanulót baleset éri, a felügyeletével megbízott pedagógusnak meg kell tennie a szükséges 

intézkedéseket. Ezek: 

- a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost (mentőt) kell hívnia  

- a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie 

- minden tanulói balesetet, rosszullétet azonnal jeleznie kell az ügyeletes vezetőnek és az igazgatónak 

A feladatok ellátásában a baleset helyszínén jelenlévő többi nevelőnek és dolgozónak is részt kell vennie. 

A balesetet szenvedő tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez 

biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia és a 

beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 

 

A tanulóbalesetek kivizsgálása, nyilvántartása 

A tanulóbalesetek jelentési kötelezettségét és módját a MKM 11/1994 (VI.8.) rendelet 2.sz. melléklete 

tartalmazza.  

A súlyos baleseteket azonnal jelenteni kell az iskolai fenntartónak. A súlyos baleset kivizsgálására 

legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.  

 

Az alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó  sajátos szabályok 
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Az alapfokú művészeti iskola nem rendelkezik külön telephellyel, ezért az általános iskolára vonatkozó 

szabályok az alapfokú művészeti iskolára is vonatkoznak.  

A kizárólag az alapfokú művészeti iskolára vonatkozó szabályok az alábbiak: 

Térítési szabályzat:  

A 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet 34.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a térítési díjat a 2020-

2021-re vonatkozóan az alábbiakban határozom meg: 

Minden tanuló számára, aki még nem rendelkezik bizonyítvánnyal, a művészeti iskola térítési díja 

40.000Ft/tanév. Az első bizonyítvány kiadása után a táblázatban jelölt módon alakul 

érdemjegytől/teljesítménytől függően a térítési díj mértéke. 

 

Művészeti előképző  Alapfokú képzések 
1-2 osztályban 3-8 osztályban 

Pedagógiai program szerint kötelező Pedagógiai program szerint választható 

Heti 1X90perc Heti 2X90perc 

Főtárgy: Vizuális alapismeretek Főtárgy: Rajzolás-festés-mintázás  

kötelező 

Műhelygyakorlat: nincs Műhelygyakorlat:  

Kézművesség/Tűzzománc/Textilműves 

kötelezően választható 

Térítési díj: 40000 Ft /tanév 

első félév: 20.000 Ft, második félév: 20.000 Ft 

Térítési díj:  

tűzzománc műhelygyakorlat választása esetén: 

42000 Ft /tanév 

első félév: 21.000 Ft, második félév: 21.000 Ft 

Kézművesség/textilműves választása esetén: 

40000Ft/tanév 

első félév: 20.000 Ft, második félév: 20.000 Ft 

Kiválóan megfelelt bizonyítványnál 

a térítési díj 36000 Ft/tanév. (18. 000 Ft/félév) 

Jól megfelelt bizonyítványnál  

a térítési díj 40000/ tanév. (20000 Ft/félév) 

Megfelelt bizonyítványnál  

a térítési díj 42000Ft/ tanév. (21. 000 Ft/félév) 

a térítési díj  

Jeles bizonyítványnál 

tűzzománc műhelygyakorlattal: 38.000 Ft/tanév. 

(19. 000 Ft/félév),  

kézműves/textilműves műhelygyakorlattal 36.000 

Ft/tanév. (18. 000 Ft/félév) 

Jó bizonyítványnál  

tűzzománc műhelygyakorlattal: 42 000 Ft/ tanév. 

(21.000 Ft/félév) 

kézműves/textilműves műhelygyakorlattal: 

40.000/ tanév. (20.000 Ft/félév) 

Közepes bizonyítványnál  

tűzzománc műhelygyakorlattal: 44.000Ft/ tanév. 

(22. 000 Ft/félév) 

kézműves/textilműves műhelygyakorlattal: 

42.000Ft/ tanév. (21. 000 Ft/félév) 

Térítési díj /tandíj alól mentességet élveznek a hátrányos helyzetű tanulók. 

Hiányzásokat minden esetben igazolni kell! 

Térítési díj nincs! 
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Térítési díj alól mentességet élveznek azon tanulók, akik Rendszeres Gyermekvédelmi Támogatásban 

részesülnek, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

67/A. § (1) szerint hátrányos helyzetű tanulók. 

 

Azok a tanulók, akik másik művészeti iskolával állnak tanulói jogviszonyban, a Kormányrendelet 34.§ 

(1) bekezdésének b) pontja alapján emelt térítési díjat fizetnek, mely havi 1000Ft-tal magasabb az alap 

térítési díjnál. 

A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 14.§ (7) bekezdése alapján, a megkezdett művészeti oktatásban 

egész tanév során részt kell vennie a tanulónak, kiiratkozási lehetőségre vonatkozóan írásos kérelmet kell 

az intézmény vezetőjéhez benyújtani, mely pozitív elbírálás esetén legkorábban az adott félév befejezését 

követően léphet hatályba.  

A térítési díjat a gazdasági irodán lehet befizetni, vagy a művészeti iskola számlájára kell utalni 

(10100716-43670700-01003005).  

A térítési díj befizetésére félévente van lehetőség. Az első félév tandíját az augusztusi ebédbefizetéssel 

együtt lehet befizetni, illetve utalni. Lehetőség van részletfizetésre is negyedévente, illetve havonta – erre 

vonatkozóan külön engedélyre van szükség, amelyet az intézményvezető ad a szülő írásos kérvénye 

alapján. A térítési díjat a negyedéves, illetve havi kifizetések esetén is előre kell kifizetni! A térési díj 

összege egész tanévre megállapított összeg, mely a művészeti oktatás költségeit fedezi. Havi 

részletfizetés esetén a tíz hónapra való bontás nem igazodik az adott hónapban esedékes művészeti órák 

számához.  

 

Tanulói produktumok értékesítésének szabályai 

 

Az alapfokú művészeti iskolai foglalkozások során készült tanulói alkotások alapvetően a tanulók 

tulajdonai. Az alkotásokat a művészeti iskola az iskolán belül és külső helyszínen szervezett 

kiállításokon kiállíthatja, a kiállítások végén, vagy a kiállítási év/tanév végén azt az alkotó tanuló 

számára visszaadja.  

A tanuló felajánlhatja saját alkotását az intézmény részére a következő céllal:  

 állandó kiállítás kiállítási tárgya 

 reprezentatív ajándék az intézmény életét támogató, segítő személyek, szervezetek részére 

 a szülői szervezet számára rendezett jótékonysági árverezés céljából. 

 

 

 

Budapest, 2021. január 31.  



Legitimációs záradék 2021. 0l .3l .

A Rákospulotai Meixnn, Áhnláros Iskola és Alapfokű Műl,észeti Iskola a Házirendet a 20/2012.
(WII. 31.) EMMI rendelet (továbbá: Rendelet) 193/A. §-ábanfoglaltak ulapján 202I. január
3l-éig felülvirsgálta, és módosítottu az alábbi pontokon:
- az iskola és a kollégium helyiségei, berendezésitárgyai, eszközei és az iskolához,

kollégiumhoztartoző teniletek hasznáIatának rendjét, figyelembe véve a környezettudatos
használatravonatkozó szabályok, (Rendelet. 5,§ (1 ) bekezdésf.) ponlja)

- a mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszkőztanórai és egyéb
foglalkozásokon való használatának szabályaí, (Rendelet. 5.§ (].) bekezdés h.) pontja)

- büntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartoző, pedagógus vagy a köznevelési
tntézmény egyéb alkalmazottja ellen irányuló, a köznevelési intézménnyel jogviszonyban álló
tanuló részéről elkövetett közösségellenes vagy azzalfenyegető cselekmények
megelőzésének" kivizsgálásának, elbiráIásának elveit ós az alkalmazandő intézkedések.
(Rendelet. 5.§ (] ) hekezdé,s i.) pontja)

A módosításokat a nevelőtestüleí 202I. január 3 l -én elfogadta:
Határozat száma,. 202I l 26

nevelőtestület képviseletében

A módosítást véleményezte:

Ug!űÁ
a diákönkormányzat képviseletében

);l;ux
szülői szerv ezet képvi seletében

Rákospalotai Meixner Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola


