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A Házirend,  

biztosítja a működés kereteit a nevelő-oktató munka ellátásához, a közösségi élet megszervezéséhez és 

lebonyolításához, a pedagógiai programunkban megfogalmazott értékek közvetítéséhez. A Házirend az 

iskola diákjainak alaptörvénye. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. 

Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! 

1.1. Házirend célja, feladata 
A Házirend az intézményi élet Alaptörvénye. A Házirend állapítja meg a tanulói/gyermeki jogok és 

kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola/óvoda munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.  

A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az iskolai oktatás/ 

óvodai nevelés és zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók/gyermekek iskolai közösségi, életének 

megszervezését. Betartása és betartatása minden pedagógus, minden dolgozó, tanuló /gyermek egyéni és 

közösségi érdeke.  

1.2. Házirend hatálya 
A Házirend előírásai vonatkoznak a Koncz József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskolába 

járó tanulókra az intézmény alkalmazottjaira, közfoglakoztatott munkatársaira az intézménnyel jogviszonyban 

állókra, valamint az iskolában a tartózkodás ideje alatt a gyermekek szüleire és minden olyan személyre, aki a 

feladatellátásban közvetve vesz részt, valamint az iskolában, tanítási gyakorlaton, más oktatást kiegészítő 

tevékenységekben, foglalkozásokon és megbízatásokon részt vevő személyekre. 

A Házirend előírásai vonatkoznak azokra az iskolai (3574 Bőcs Munkácsy Út 7) és iskolán kívüli, 

tanítási/nevelési időben, illetve tanítási/nevelési időn kívül szervezett programokra, rendezvényekre is, 

melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, valamint amelyeken az iskola, ellátja a gyermekek 

felügyeletét. Többek között: Bőcs Faluház és Könyvtár, orvosi rendelő, sportpálya, oktatás céljára igénybevett 

külső helységekre, /tekepálya baptista imaterem/ 

A tanulók és alkalmazottak az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek 

betartani a Házirend előírásait.  

Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend 

szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelezettségekkel 

foglalkoznak. Ezek megismerését a tanulók az erre rendszeresített nyomtatványon, aláírásukkal igazolják. 

-a tanulókkal az osztályfőnöki órán  

-a szülőkkel a szülői értekezleten.  

 A házirend időleni érvényessége, nem korlátozott, aktualizálása, felülvizsgálata, minden év március 15-ig 

megtörténik, illetve, ha jogszabályi változás követeli, akkor a rendelkezésre álló időn belül. 

Ezen Házirend 

 a Közoktatásról szóló – többször módosított –1992. évi LXXIX. törvény; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012 EMMI r. (VIII.31.) 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény; 

 a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 20/2012 EMMI r. 

(VIII.31.) rendelet; 

 2011. évi CXC  26.§; A köznevelésről 

 továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. 
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1.3. Házirend nyilvánossága 

A Házirend egy-egy példánya megtekinthető:  

- az intézmény irattárában  

- igazgató helyettesi irodában 

- igazgatói irodában 

- tanári szobákban 

- az intézmény honlapján  

A Házirend egy példánya – a köznevelési törvény előírásainak megfelelően – az iskolába történő 

beiratkozáskor a szülő részére átadásra kerül, az átvételről írásban kell nyilatkozniuk. Egy kivonatolt példánya, 

minden osztályban és művészeti tanszaki, fejlesztő helységekben megtalálható. 

A házirendet és annak módosításait az osztályfőnök minden alkalommal a tanulókkal. illetve a szülőkkel, 

megismerteti az ismertetést aláíratja. 

A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet:  

-az iskola igazgatójától,  

-igazgatóhelyetteseitől,  

-valamint az osztályfőnököktől a fogadóóráikon vagy előre egyeztetett időpontban. 

1.4. Házirend módosítása, felülvizsgálata 

A Házirend felülvizsgálata:  

-évente egy alkalommal, illetve  

-ha jogszabály előírja  

A Házirend felülvizsgálatát előkészítő team tagjai:  

-a szülői szervezet képviselője,  

-az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus,  

-az általános igazgatóhelyettes,  

-a munkaközösségvezetők  

A házirend módosítására bármely iskolapolgárnak joga van! 

- Tanulók módosító javaslataikat a DÖK –ön keresztül, vagy az éves felülvizsgálat alkalmával, 

évente, február hó végéig juttathatják el a DÖK patronáló tanárnak.  

- Alkalmazotti kör tagjai a módosító javaslatokat, bármikor a szorgalmi időszak alatt az illetékes 

igazgatóhelyetteseknek eljuttathatják.  

- A javaslatok törvényeségi helytállását az igazgató helyettesek ellenőrzik, ők terjesztik elfogdásra 

a tantestület elé! 

 

 MŰKÖDÉS RENDJE 
2.1. Intézmény munkarendje 

1. Az iskola épülete tanítási időben 07.00 órától a délutáni foglalkozások végéig tart nyitva, legkésőbb 

18.00. óráig. 

 

2. Iskolánkban a tanítás általános iskolásoknak 08. 00 -kor kezdődik. 
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3. A tanítási órák és a szünetek további rendjét mindenkor az érvényes csengetési rend határozza meg. (1. sz. 

melléklet) 

4. Gyülekező a tanítás kezdete előtt 730-ig az iskola főbejáratánál, majd az ügyeletes tanárok engedélyével 

bevonulás az osztálytermekbe. Minden általános iskolai tanulónak 745-ig meg kell érkeznie az 

intézménybe. A nulladik óra kivételt képez. Reggel 7 órától portai ügyeletet biztosítunk a korán érkező 

tanulók számára. 

5. A tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, sportkör…) 1300 órától kezdődnek, illetve közös egyeztetés 

alapján. Az egymást követő délutáni foglalkozások között legalább 10 perc szünetet kell tartani, a 

zeneiskolában is. 

6. Az iskolaotthonos oktatás, a napközis foglalkozás, illetve a tanulószoba 16 óráig tart. A szülő írásbeli 

kérésére ez módosítható. 

7. A tanórák és az ebéd befejeztével a délutáni foglalkozásokra várakozók a napköziben, a tanulószobában, 

vagy nyitva tartás esetén az iskolai könyvtárban tartózkodhatnak. Az iskolában felügyelet nélkül csellengő 

tanulók büntetésben részesülnek. 

8.  Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendjét, és használati szabályait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 

9.  A tanulók hivatalos ügyeiket az iskolatitkári irodában a harmadik tanítási óra utáni szünetben intézhetik. 

10.  Rendkívüli esetben az igazgatót illetve helyetteseit azonnal is megkereshetik. 

11. Digitális oktatás esetén az oktatási idő kezdési időpontja 08.00,- óra záróidőpont, 16.00.- óra.  

12. Az intézményt tanuló, oktatási ideje alatt, engedély nélkül nem hagyhatja el!  

Kivétel: 

a. Szülői telefonos kérelem 

b. Szülői írásos kérelem 

c. A tanuló egészségügyi helyzete 

d. Művészeti tevékenység 

e. Sport tevékenység 

Minden esetben a portai szolgálatot értesíteni kell.  Csoportos eltávozás esetén a portán a névsort 

le kell adni, továbbá a kísérő telefonos elérhetőségét. 

Egyéni eltávozás esetén a tanuló, az osztályfőnök, vagy a pótosztályfőnök engedélyével távozhat. 

13. A tanulóközösség hagyományai: 

 - Tanévnyitó – tanévzáró ünnepélyek 

 - Iskolai ünnepélyek 

 - Mikulás, karácsonyi ünnepkör 

 - Farsang 

 - DÖK ünnep, gyermeknap 

 - Kistérségi Körzeti Matematikai verseny 

 - Iskolai tanulmányi kirándulások, táborok. 
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2.2. Tanítási rend 

Csengetési rend: 

1 óra;  08.00. – 08.45. 

2 óra;  08.55. – 09.40. 

3. óra;  09.50. – 10.35. 

4. óra;  10.45. – 11.30. 

5. óra;  11.40. – 12.25. 

6. óra;  12.30. – 13.15. 

7. óra; 13.25. – 14.10. 

8. óra;  14.20. – 15.05. 

9. óra;  15.15. – 16.40. 

A tanítási órák 45 percesek, a zeneiskolai hangszeres órák 30 percesek, a szünetek 10 percesek. Az 

órák kezdetét jelző becsengetések után a tanulóknak a tanteremben, felszerelésüket kipakolva kell várni a 

pedagógust. Csoportbontás esetén a szaktanárral megbeszélt helyen várakoznak a tanulók. A tanóráról 

kimenni, csak a pedagógus engedélyével és csak indokolt esetben lehet. 

Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők és ügyeletes tanulók utasítása szerint az 

osztályteremben, a folyosón, vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva. 

A tízórai szünetben a teremben kell tartózkodni, kivételt képeznek azok, akik az iskola étkezőjében 

fogyasztják el a tízóraijukat. Ekkor és ebédeléskor is be kell tartani a kulturált étkezés szabályait! 

Étkezések előtt kezet kell mosni. A táskát és a kabátot az erre kijelölt helyre kell lerakni. Az étkezésre, 

illetve az étkezőben alkalmazott szabályokat a X. sz. melléklet tartalmazza.  

Tanítás után: 

A menzás tanulók az utolsó tanítási óra után, ebédelhetnek.  

 Olyan tanuló az iskolában nem tartózkodhat, akinek az utolsó tanítási óra után nincs egyéb iskolai 

kötelezettsége 

 Az utolsó tanítási órát követően azok a tanulók, akiknek más tanulmányi kötelezettségei vannak, vagy 

a diákbusz indulásra várnak a számukra kijelölt helyen kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az aulában, 

ellenkező esetben az iskola bejárat előtti parkban várakozhatnak. Felügyeli őket a buszkísérő, portás, 

kijelölt ügyeletes. 

2.3. Egyéb foglalkozások rendje 

Tanórán kívüli foglalkozások  

Az iskola a tanulók számára – a tanórai foglalkozások mellett – az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervezi:  

Napközi otthon, tanulószoba – megfelelő létszám esetén a köznevelési törvény előírásainak megfelelően, 

-ha a szülők igénylik – az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőtől negyedik osztályig 

napközi otthon, ötödiktől nyolcadik osztályig tanulószoba működik.  

Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a rászorulók felzárkóztatását az egyes 

szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó, képességfejlesztő blokkok, modulok, felvételi 

előkészítő és felzárkóztató foglalkozások segítik.  
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A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, 

tanulmányi eredményeik alapján a pedagógiai vizsgálatokat követően a szakemberek, pedagógusok jelölik ki. 

A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól 

felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.  

Iskolai sportkör, ISK. – Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör 

csoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, 

valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre.  

Szakkörök – A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 

szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művészetiek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen 

közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. Szakkör vezetését – az iskola igazgatójának megbízása alapján – olyan 

felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója.  

Versenyek, vetélkedők, bemutatók – A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle 

(szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen 

szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük.  

Kirándulások – évi egy alkalommal iskolai kirándulás szerveződik, amin a részvétel minden tanuló 

számára ajánlott.  

Osztálykirándulások osztályonként projektnap keretében, a munkatervben tervezetten szerveződhetnek, 

évi egy alkalommal, igazgatói engedéllyel.  

Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás – Egy-egy tantárgy 

néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési 

intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a 

foglalkozásokon – ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár – önkéntes. A felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

Szabadidős foglalkozások – A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a 

tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 

szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház-és múzeumlátogatások, 

klubdélutánok stb.) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a 

szülőknek kell fedezniük.  

Iskolai könyvtár – A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár 

segíti. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a könyvtár ajtaján kifüggesztett rend szerint tart nyitva. A 

könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai dolgozók és az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók vehetik igénybe. 

A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól.  

Tehetség-bemutató, melyet évente egyszer a szülők számára szervez az intézmény, ahol a tanulók vers, 

zene, tánc, egyéb … bemutatását tekinthetik meg a szülők.  

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulók az iskola nevelési programja és helyi tanterve szerint 

választhatják, a tehetséggondozó programban kötelezően választják.  

 

2.4. Tantermek használatának szabályai 

Tanórai foglalkozások  

-Egy -egy tanítási óra menetét és belső rendjét a szaktanár határozza meg. A tanuló kötelessége, hogy a 

tanítási órára tankönyveit, füzeteit és osztályfőnöki füzetét, valamint a tantárgy sajátosságainak megfelelő 

felszerelést magával hozza, és a tanítási órára előkészítse tanulói asztalára. A tanuló köteles képességeihez 

mérten a legnagyobb mértékben segíteni a tanár és tanulótársai tanórai munkáját.  

-A tanítási óra a becsengetéstől a kicsengetésig tart. Ha a tanár 10 perc elteltével sem jelenik meg az órán, 

a hetesnek azt jelentenie kell az igazgatóhelyettesi irodában.  
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Az első tanítási órára a tanulók a tanterembe a tanító, vagy szaktanár kíséretével mehetnek be. 

Felsőtagozatban, minden tanítási óra elején a beérkező tanárt, vendéget a tanulók felállva a napszaknak 

megfelelő köszöntéssel kötelesek illetni. 

Ha a tanulók a tanítási órákat más – más tanteremben töltik, a tanterem állagának megóvásáért felelősek. 

A tanórai foglalkozáshoz nem használható eszközökért, az iskola felelősséget nem vállal. 

A tanórai foglakozás megkezdése után mobiltelefon, kép és hangfelvételre alkalmas eszköz bekapcsolva 

nem lehet. 

Becsengetés után tanuló a folyosón nem tartózkodhat! 

A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok: 

A napközi otthonos foglalkozások rendje, megegyezik a tanórai foglakozások rendjével. A foglalkozások 

időtartama, 45 perc. A foglalkozások között 10 perc szünetet lehet tartani. A napközis foglalkozások tematika 

szerint zajlanak. A tanulók a házifeladatot kötelesek bemutatni és a foglalkozás alatt tanári segédlet 

igénybevételével, megoldani, illetve a memoritert felmondani. A napközis foglalkozáshoz ebéd és uzsonna 

ellátás jár. 

A tanszobai foglalkozások rendje, megegyezik a tanórai foglakozások rendjével. A foglalkozások 

időtartama, 45 perc. A foglalkozások között 10 perc szünetet lehet tartani.  A tanulók a házifeladatot kötelesek 

bemutatni és a foglalkozás alatt tanári segédlet igénybevételével, megoldani, illetve a memoritert felmondani. 

A tanszobai foglalkozáshoz ebéd és uzsonna ellátás nem jár. 

A napközi otthonba ill. tanulószobára felvétel a szülő kérésére történik.  

A napközis és tanszobai ellátást a szülők a szülők írásbeli kérelmével lehet igényelni. 

 Első illetve újbelépő ötödikes tanulók részére a szülő/gondviselő a hivatalos beiratkozás idején 

jelezhetik. A tanév folyamán a szülő/gondviselő a napközi és tanszobai foglalkozást, írásban bármikor kérhetik 

és megszüntethetik. 

A napközis foglalkozás megszűnik, a szülő kérelmére, súlyos fegyelemsértést követően fegyelmivel, 

tanulói jogviszony megszűnésével. 

Napközi otthonba ill. tanulószobára tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a 

beiratkozáskor kell jelentkezni. Különösen indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi 

otthoni ill. tanulószobai elhelyezését. A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről határozatot hoz.  

Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a 

felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók,  

-akiknek mindkét szülője dolgozik,  

-akik állami gondozottak,  

-akik nehéz szociális körülmények között élnek.  

A napközis ill. tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók 

órarendjéhez igazodva – általában 12.30-kor kezdődnek és délután 17.00 óráig tartanak. 16.00 előtt a tanulót 

csak nagyon indokolt esetben előzetes bejelentés után vihető el. A tanuló a napközis ill. tanulószobai 

foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérése alapján távozhat melyben,  meg kell jelölni a 

nagykorú kísérő nevét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – a tanuló eltávozására az igazgató vagy 

az igazgatóhelyettes engedélyt adhat.  

A napközi és menzai étkezésnek meghatározott rendje van, Hétfő – Pétek időszakban,11.30 - 14.00,óra 

időtartam között az igazgató helyettes úr által engedélyezett sorrendben, amit a kulturált étkezés érdekében be 

kell tartani.  

Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje  
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Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek 

használói felelősek:  

-az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,  

-az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,  

-a tűz-és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,  

-az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások 

betartásáért.  

Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is 

figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Az iskola tulajdonának 

rongálója anyagi felelősséggel tartozik. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek:  

-osztályonként két-két hetes. 

A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki.  

A hetesek kötelmei: 

 Biztosítják a tiszta kulturált osztálytermi és tárgyi feltételeket. /tábla, kréta, szellőztetés stb/ 

 Felügyeli az osztály rendjét 

A tanításióra kezdetén napszaknak megfelelő módon köszöntik a tanárt, vezényeli az osztályt jelentik 

a hiányzók nevét, rongálások tényét. 

 Ha a pedagógus 10 percet késik, akkor a kését jelentik a portán, tanári szobában, vezetésnél. 

Az óra után gondoskodnak a tanterem rendjének helyre állításáról, szellőztetésről. 

 Az utolsó tanítási óra után bezárják az ablakokat és lekapcsolják, a villanyt az bezárják. 

Az egyes tanórán kívüli iskolai rendezvények: 

Előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség 

tagjainak közreműködése szükséges. A tanórán kívüli iskolai rendezvényekért felelős tanulóközösségeket az 

iskolai munkaterv tartalmazza.  

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

hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit a megfelelő felelősséggel használják. A diákönkormányzat 

feladatainak ellátására és a szülőkkel való nyugodt megbeszélés céljára az intézmény helyiséget biztosít.  

A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az intézmény nevelői 17. 00 óráig szervezik meg. Az ettől eltérő 

időpontokról a szülőket előre értesíteni kell.  

A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról 

ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásokról kizárható.  

2.5. Iskolához tartozó egyéb létesítmények, helyiségek, berendezések, eszközök és területek 

használati rendje. 

Az Iskola területét, folyosóit kamera rendszerrel figyeljük! 
Az iskola, nevelő – oktató munkáját, pedagógiai programjának megvalósítását az iskola épületében és 

területén találhat helységekben, illetve kölcsönös egyezség alapján a település és támogató egyházi szervezetk 

helységeiben tarthatja. 

Az igazgató és a közvetlen vezetés gondoskodik az oktatási helyszínek rendelkezésre állásáról és 

működtetetéséről.  

A helységekben tanuló, csak pedagógussal, vagy erre megbízott felügyelővel tartózkodhat. A 

helységek állagának, tisztaságáért, felszerelések megóvásáért a felügyelettel megbízott a felelős. Az 

eszközöket csak a felügyelet irányítása mellett használhatják. 
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 A foglalkozások rendjétől eltérő rendezvény megtartásához előzetes igazgatói engedély szükséges az 

igénylő felelősségvállaló nyilatkozatával egyidejűleg. 

 Az iskola területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat tanítási órát illetéktelen személy 

csak vezetői kísérettel, vagy engedéllyel és egyéni felelősségvállalással látogathatja. 

 A tanulók az iskola épületéért, felszereléséért, eszközeiért kártérítési felelősséggel tartoznak. A 

gondatlansággal okozott kárt a kárérték 50% ig, a szándékosan okozott kárt kárérték 100% ig köteles 

megtéríteni. A különösen jelentős szándékos károkozásért /100 000 Ft túli,/ illetve egészség és életvédelmet 

veszélyeztető/ azonnali kizárással felel. Minden esetben vizsgálatot kell elvégezni, a kárt piaci alapon 

meghatározni, és a szülőt értesíteni kell! 

A tanulók iskolai elfoglaltságaik során, az egyenlő esélyű hozzáférés érdekében használhatják azokat 

a helyiségeket, amelyek a tanuláshoz, felkészüléshez szükségesek, így a tantermet, napközis tantermet stb. 

felügyelet mellett.  

A térítési és tandíjbefizetés csak a kijelölt időpontokban, irodában, szünetekben, ill. délután 15 óráig 

lehetséges. 

A tanuló nem léphet be: - az egészségügyi szobába, - az igazgatói, tanári irodába (csak hívásra), - konyha 

területére. 

 

A tantermek általános használati rendje: 
 A tanulók a tantermeket kötelesek rendben tartani, az osztály bútorzatát, dekorációit, megóvni. A 

tanulói rongálásért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Az óraközi szünetekben az osztály rendjéért az 

ügyeletes hetes felel.  

 

A folyosók, zsibongók rendje: 
 A terület rendjéért azügyeletes a felelős. Tilos a futás, rohangálás, ablakon történő kihajolás, 

szemetelés, korláton csúszkálni.  A helységekben, utasításra a szájmaszk használata kötelező! A környezet 

tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

A tehetséggondozó foglalkozások helyiségeinek rendje: 
 A foglakozások tantermekben, sportcsarnokban, sportudvaron és külső helyszíneken történhetnek. Az 

érintett szaktanár a foglakozása során felel a helységek üzemszerű, biztonságos rendjéért, állagának 

megóvásáért a helység tisztaságáért, a foglalkozást követően a tanulók távozásáért. a foglakozások alatt tanuló 

a tantermet nem hagyhatja el! Kézmosás a foglalkozás előtt és után, kötelező. A tanteremben utasításra a 

szájmaszk használata kötelező! A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

A felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások helyiségeinek rendje: 
 A foglakozások tantermekben, illetve helyhiány miatt az iskola folyosóin, táblával jelzett helyeken is 

történhet. Ezért a helységek és területek rendjére az általános tanteremi és folyosói szabályok az érvényesek. 

A fejlesztő eszközök épségért, szakszerű használatáért a szaktanár, vagy foglalkozásvezető a felelős. 

Kézmosás a foglalkozás előtt és után, kötelező. 

A foglalkozásokon utasítás alapján a szájmaszk használata kötelező. A környezet tisztaságára minden diáknak 

ügyelni kell. 

 

 Számítógépterem használati rendje: 
 Különösen nagyértékű eszközök fokozott védelem alá tartoznak! A szaktanterembe, csak pedagógus 

felügyelet mellet lehet bemenni! A számítástechnika terembe, TILOS folyadékot és bármilyen élelmiszert 

bevinni! Az eszközök meglétéért a szaktanár a felelős. A tanulói károkozást, azonnal jelenteni kell, ezért 

minden foglalkozást követően az eszközöket át kell nézni és ülésrend, hiányzás alapján az elkövetőt azonnal 

be kell azonosítani. Ennek elmaradása esetén a kártérítési felelősség a szaktanárra hárul! Kézmosás a 

foglalkozás előtt és után, kötelező. A tanteremben utasításra a szájmaszk használata kötelező! A környezet 

tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 



MTK. B.I. 3901. KONCZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT 
Számlázási cím: Miskolci Tankerületi Központ 3527 Miskolc Selyemrét út 1. 

Telephely, 3574. Bőcs, Munkácsy út 7.  

Adószám: 15835293 – 2 – 05. Tel, fax: 06 46 – 318 – 029 

 

____________ 
 

11 

 

 Legó terem használati rendje: 
 Különösen nagyértékű eszközök fokozott védelem alá tartoznak! A szaktanterembe, csak pedagógus 

felügyelet mellet lehet bemenni! Az eszközök meglétéért a foglalkoztatótanár a felelős. A foglalkoztató 

terembe, TILOS folyadékot és bármilyen élelmiszert bevinni! A foglalkozás végén az eszközöket, LEGÓ 

kockák és robotok a tanulóknak a megfelelő dobozba és helyükre vissza kell tenni. Át kell nézni a tanterem 

padlózatát is! A lopásból eredő károkozást, azonnal jelenteni kell, ezért minden foglalkozást követően az 

eszközöket át kell nézni, ülésrend és hiányzás alapján az elkövetőt azonnal be kell azonosítani. Ennek 

elmaradása esetén a kártérítési felelősség a szaktanárra hárul! Kézmosás a foglalkozás előtt és után, kötelező. 

A tanteremben utasításra a szájmaszk használata kötelező! A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni 

kell. 

 

 Sportcsarnok, öltözők, konditerem, sportudvar, kalandpark használati rendje: 
 Csak a foglakozást vezető engedélyével és annak felügyeletével lehet ott tartózkodni és azt 

rendeltetésszerűen használni. A foglalkozásokon, tiszta és kifejezetten erre a célra szolgáló sportöltözékben 

lehet részt venni. A felmentett tanulóknak, váltócipő használata kötelező. felmentés csak orvos adhat, 

rendkívüli, indokolt esetben szülő a szaktanártól, tanítótól is kérhet. Az eszközöket csak utasításra lehet 

használni. A területen étkezni tilos! A szájmaszk használata testnevelés és sportfoglakozás ideje alatt, nem 

kötelező! Kézmosás a tanóra előtt és után, kötelező! 

Az öltözőket a tanítási szünetekben ki kell szellőztetni. Az öltözőt a tanóra alatt zárva kell tartani. Az 

öltözőben, csak azonosnemű diákok tartózkodhatnak. A sportszertárba vagyon és életvédelmi okokból, tanuló 

nem tartózkodhat. A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

Ebédlő használati rendje: 
 Étkezés idején, az étkezdében csak a befizetett és ellátásban részesülő tanulók tartózkodgatnak. Az 

étkezési rendet, minden tanuló kötele betartani. Az étkezés rendjére, tanítók és ügyeletesek felügyelnek! Az 

ebédlőbe, kabát, táska, szatyor, nem vihető be. A csomagokat a folyosón lévő tárolókon kell elhelyezni. Az 

étkezdében a sorakozást a felragasztott jelek szerint kell sorakozni. Az étkezés csendben, kulturált módon 

zajlik. Egy asztalnál négy tanuló étkezhet, egyszerre, csak egy csoport tartózkodhat az étkezdében. Az ebédlői 

és ebédlő előtti sorakozás esetén a padlóra rögzített távolságtartó jelek szerint kell sorakozni. Kézmosás az 

étkezés előtt és után, kötelező. A étkezdében az asztal kivételével, utasításra a szájmaszk használata kötelező! 

A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

Udvar használati rendje: 
 Az udvaron a szünetekben az ügyeletes nevelő felügyeletével tartózkodhat diák. Pandémia idején az 

osztályok tartózkodási helye táblával van kijelölve. Ebben az esetben az udvari tartózkodás idején a szájmaszk 

használata kötelező. A kisudvaron az 1 – 4 évfolyam tanulói lehetnek. A Bitumenes udvaron az 5 -8 

évfolyamos tanuló tartózkodhatnak. Baleset a tanulóknak az ügyeletes tanárnak azonnal jelenteni kell. Az 

ügyeletes a baleset azonnal jelenti az intézményben tartózkodó vezetőnek. Az udvari játékok használat, csak 

ügyeletes jelenlétében lehetséges. A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

Zenetermek használati rendje: 
 Csak a foglakozást vezető engedélyével és annak felügyeletével lehet ott tartózkodni és azt 

rendeltetésszerűen használni. A foglalkozásokon, tiszta öltözékben lehet részt venni. A felmentett Az 

eszközöket csak utasításra lehet használni. A tanteremben étkezni tilos! A szájmaszk használata kötelező! 

Kézmosás a tanóra előtt és után, kötelező! A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 
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Wc. mosdó használati rendje: 
 A tanulóka kötelesek a wc – mosdó helységeket, kulturáltan és rendeltetésszerűen használni. A 

helységben, csak a szükségletnek megfelelő ideig lehet tartózkodni. A helységben bujkálni és dohányozni 

tilos! A wc és piszoár edényeket használat után öblíteni kell! ! A szájmaszk használata kötelező! Kézmosás a 

wc használat előtt és után, kötelező! A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

Könyvtár használati rendje: 
 A könyvtárat tanuló, csak nyitvatartási időben, illetve órarendben megjelölt foglalkozások esetén 

látogathatja. A könyvtárban tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. A kölcsönzött könyveket tanulónak és 

felnőttnek a tanév utolsó tanítási napjáig vissza kell szolgáltatnia. A visszaszolgáltatás elmulasztása esetén a 

kölcsönző, a kölcsönzött leltári értékét köteles megfizetni. Tanulói mulasztás esetén a bizonyítvány 

visszatartható. Ismételt felszólítás esetén végrehajtáshoz is folyamodhatunk! A könyvtár működését a 

könyvtári Sz. M. Sz. külön szabályozza. A szájmaszk használata kötelező! Kézmosás a foglakozás előtt és 

után, kötelező! A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

Iskolabusz használati rendje: 
 Az iskolabusz üzemeltetője a Bőcsi Önkormányzat. A biztonságos üzemeltetés biztosítása az ő 

felelőssége. Az üzemeltetéssel kapcsolatos mindennemű panaszt az üzemeltető felé kell megküldeni. Az iskola 

gyermekkísérőt biztosít a tanulói utaztatás biztosításához. A gyermekkísérő felügyeli az utazás során a tanulók 

magaviseletét, biztosítja az ülésmagasítók és biztonsági övek használatát. A tanuló köteles KRESZ szabályait 

betartva, ülésmagasító, illetve a biztonsági öv használatával az utazás ideje alatt az ülésben tartózkodni. Mozgó 

járművön, étel és ital fogyasztása, állva utazás TILOS! A sofőrrel nem beszélhet, a kísérő utasításait köteles 

betartani. A renitens tanulók szállítását a működtető megtagadhatja. Ebben az esetben a tanuló, az intézményt, 

menetrendszerinti autóbusszal, vagy családi autóval érhetik el! ! A szájmaszk használata kötelező! 

Kézfertőtlenítés az utazás előtt ajánlott, utána, kötelező! A környezet tisztaságára minden diáknak ügyelni kell. 

 

2.6. Eelektronikus naplóhoz való szülői hozzáférés módja  

A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten 

keresztül történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő igénybejelentő 

nyomtatvány kitöltése után az intézményi rendszergazda gondoskodik a hozzáférés elkészítéséről, valamint a 

szülő e-mailben történő értesítéséről. A tanévkezdést követő elő informatika órákon az adatvédelmi szabályok 

figyelembe vételével az informatika tanár vezetésével, minden olyan tanuló, aki nem rendelkezik az e- napló 

használatához szüksége e-mail címmel megfelelő címet generál, rögzít. Az informatika tanár tájékoztatja az 

osztályfőnököt, aki felhívja a szülő figyelmét erre a lehetőségre. A szülő az informatika tanártól lezárt 

borítékban megkapja a szükséges kódokat, amivel a KRÉTA regisztrációt otthon elvégezheti! A regisztráció 

elvégzését követően jogosult az e-napló valamennyi a számára elérhető funkció használatára. 

 

 TANULÓKKAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK 

3.1. Tanuló jogai és kötelességei 

Az iskola minden tanulójának joga és kötelessége, hogy 

 Megismerje és betartsa az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, 

 Tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és 

emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse. 

 A napszaknak megfelelően köszönjön az iskola nevelőinek, dolgozóinak, diáktársainak és az 

iskolában tartózkodó felnőtteknek. 

 Részt vegyen a tanórákon, a kötelező és a választott foglalkozásokon. 

 Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen – képességeinek megfelelően – 

tanulmányi kötelezettségének. 
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 Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola 

felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet. 

 A tanuláshoz és a testnevelésórán szükséges felszerelést, valamint ellenőrző könyvét magával hozza. 

 Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását, és továbbfejlesztését. 

 Védje saját és társai egészségét, éppen ezért tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer, 

energia ital, magas só és cukor tartalmú élelmiszerek fogyasztása. Tilos a petárda, szúró-, és 

vágóeszköz. Az iskolának, probléma esetén, lehetősége van a ruházat és a táska átvizsgálására! 

 Tilos az iskolába gyógyszert hozni, kivételt képeznek az állandó gyógyszerek, vagy ha a szülő előre 

jelzi az osztályfőnöknek. 

 Probléma esetén a nevelőihez forduljon. 

 Megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen 

ünneplő ruhát (lányok fehér blúzt és sötét aljat, fiúk fehér inget és sötét hosszúnadrágot). 

 Az iskolában, az iskolai ebédlőben viselkedjen kulturáltan, magatartásával mutasson példát. 

 A Pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – iskolai és iskolán kívüli – rendezvényeken a 

Házirendben megfogalmazott szabályok szerint viselkedjen. 

 A tanuláshoz nem tartozó felszerelést, (jelentős anyagi értékű tárgyakat, pl.: játék, rádió, magnó, mobil 

telefon, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) ne hozzon az 

iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. A bekövetkezett kárért a nevelési-

oktatási intézmény csak szándékos károkozás esetén felel. 

 Az általános emberi együttélési szabályokat kötelességük megtartani, nem önbíráskodhatnak, 

tisztelniük kell tanáraik és társaik emberi méltóságát. Tartsa tiszteletben társa, tanárai és mások 

személyiségi jogait. Tilos megbotránkoztató, sértő megnyilvánulásokat tenni (megjegyzéseket, 

képeket) az internetes portálokra. A kötelességek megszegése fegyelmi vétség, mely fegyelmi 

büntetést von maga után. 

 Mobil telefonokat a tanórán, tanári felszólításra megőrzésre át kell adni. Mobil telefon, tanórai 

feladatmegoldáshoz, tanári engedéllyel használható. 

 Tilos mobil telefonnal az iskolába, engedély nélkül, kép. és hangfelvételt készíteni! Az engedély 

nélküli kép és hangfelvétel készítése és közösségi portálon történő megosztása, azonnali kizárást von 

maga után! 

 Digitális oktatás idején, a tanuló köteles az intézmény által meghatározott e- oktatási felületekre 

regisztrálni a digitális órákon részt venni, feladatait, feleleteit, dolgozatait ebben a formában 

megoldani! 

 Joga, hogy tisztességesen, nyugodt körülmények között tanulhasson! 

 A témazáró dolgozat témáját, idejét 5 nappal hamarabb megismerje,  

 Egy tanítási napon kettőnél több témazáró megírására ne kerüljön sor,  

 A kijavított témazáró dolgozatot, annak érdemjegyét két héten belül megismerje, amennyiben 

határidőre ez nem történik meg, a tanuló eldöntheti, hogy a dolgozatra kapott osztályzatot elfogadja-

e.  

 Az iskolai belső mérésekről, vizsgákról azok kezdete előtt 1 hónappal tájékoztatást kapjon 

(témakörök ismerete, a vizsgák módja, értékelése)  

 Az, hogy egyháza, hazája és iskolája törvényeit, hagyományait, ünnepeit tiszteletben tartsa, és 

mindenkor azokhoz méltóan viselkedjen, megünnepelhesse. 

 Rendszeresen részt vegyen az iskolai ünnepi és verseny alkalmakon. 

 Óvja környezetét. 

 Tilos az iskolakörnyékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása 

 A tanuló nem tarthat magánál pirotechnikai eszközt, fegyvert és fegyvernek minősülő tárgyat. 

 Az iskolába beiratkozott tanulóra a N. K. Tv. 2011 évi CXC tv 46§ (1) pontjában meghatározott 

kötelességek érvényesek 

 



MTK. B.I. 3901. KONCZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT 
Számlázási cím: Miskolci Tankerületi Központ 3527 Miskolc Selyemrét út 1. 

Telephely, 3574. Bőcs, Munkácsy út 7.  

Adószám: 15835293 – 2 – 05. Tel, fax: 06 46 – 318 – 029 

 

____________ 
 

14 

 

Tanulói jogok: 

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait és tulajdont. 

A tanulót és alkalmazottat nem érheti hátrányos megkülönböztetés, bőrszín, vallási meggyőződése, 

származása alapján.  

Joga van önrendelkezésének gyakorlására. Tanulói önrendelkezésének színtere az osztályközösség és az 

iskolai Diákönkormányzat (DÖK). Az Iskolai DÖK tagjai az osztály delegáltak. Vezetői a DÖK tagok, 

elnöksége, két tag és egy elnökből áll. A DÖK működését, egy pedagógus segíti, kit az intézmény vezetése, 

meghatározatlan időre megbízással lát el. 

A DÖK megválasztása évenként szeptember hónapban történik. A DÖK saját munkaterve szerint havonta, 

- szükség szerint – ülésezik. A DÖK tisztviselőket a közgyűlés egy tanévre választja meg. A közgyűlésbe az 

1-2 évfolyam nem delegál küldötteket. A DÖK elnökét a 7-8 évfolyamból választják. 

Véleményezési joga van: a Házirend a DÖK működésének meghatározása, Művészeti Iskola működésének 

módjáról, a legkisebb tanuló közösséget érintő, többtanuló csoport működéséről a napközi és tanszoba 

rendjének kialakításáról a tanulói ügyeleti rendszerről, illetve minden olyan esetről, amiről az iskola vezetése, 

továbbiakban kikéri a tanulóközösség véleményét. 

A tanulónak joga van: 

 Tájékozódáshoz, kérdezéshez, válaszokhoz, véleménynyilvánításhoz, biztonsághoz, részvételhez, 

választó joghoz, kezdeményezéshez, javaslattételhez, szociális támogatáshoz, jogorvoslathoz, 

vallásgyakorláshoz. 

A tanuló, csak a tanításhoz szükséges tanszereket és felszerleléseket hozzák magukkal az iskolába. A 

tanuláshoz nem kapcsolható tárgyak behozatala, tilos!  

 

3.2. Védő, óvó intézkedések 

Elvárt viselkedés,  

 Tanulóinktól az iskola egész területén elvárt viselkedési mód, a mások iránti tisztelet vitathatatlan 

megnyilvánulása!  

Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, szeszes ital és tudatmódosító szerek fogyasztása.  

Tilos az intézmény területére, szúró, vágó, robbanást és tüzet okozó eszköz behozatala. Ennek gyanúja 

esetén, az intézmény bent tartózkodó vezetője, tanú jelenlétében motozást is elrendelhet. Tilos az agresszió, 

minden nemű megnyilvánulása. A fizikai és verbális bántalmazás, súlyos fegyelemsértésnek számít.  

Tilos mindennemű olyan, tanórai cselekedet ami, zavarja a tanulni vágyó, tanulók tanulási 

tevékenységét! Tanulónk, teljes létszámban ingyen tanszer, és tankönyvcsomagot kapnak. A rászorultak az 

önkormányzattól külön tanszersegélyben részesülnek, így az intézményben, nem lehet olyan tanuló, aki a 

megfelelő taneszközökkel nincs ellátva. Az a tanuló, aki felszerelését az tanítási órára nem viszi be, vagy 

magaviseletével megbotránkoztató módon zavarja a tanítási óra menetét, tiszteletlen a tanórán résztvevőkkel 

szemben, az akadályozza mások tanuláshoz való jogát a pedagógusok munkavégzését, fegyelemivétséget 

követ el!  

 Elvárt, hogy az intézmény valamennyi polgára tisztelje a másik embert, tisztelje az idősebbeket a 

felnőtteket és a nőket, leányokat, kisfiúkat! 

 Elvárt viselkedés valamennyi iskolapolgártól, az iskolán kívüli oktatási, kulturális, sport helyszíneken, 

tömegközlekedési eszközökön az Európai uniós magatartási formákat és az iskola által megalkotott, kölcsönös 

tiszteleten alapuló magatartást tanúsítson.  

Közösségi média felületeken tartózkodjon, valótlan, vagy nem biztos forrásokon alapuló 

megjegyzések től, gyanúsító, gyalázkodó, bármilyen módon sértő bejegyzések szerkesztésétől, megosztásától. 
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Vagyontárgyakkal kapcsolatos előírások: 

Valamennyi iskolapolgárnak óvni kell az intézmény tárgyi, és szellemi vagyonközösségét. A 

vagyonközösség elemeiért anyagi felelősséggel tartozik annak mindenkori használója, vagy felelőse. Ha 

meghibásodás, rongálás tapasztalható, azt azonnal jelenteni kell a portán, vagy az iskolatitkárnál, 

karbantartóknál az üzemeltetésért felelős igazgatóhelyettesnél. Az intézményi vagyonközösségbe tartoznak a 

tanulók által létrehozott vagyontárgyak és szellemi termékek. Szellemi termékek a tanulók által létrehozott 

művészeti alkotások, tanulói versenyekre készített dolgozatok, esszék az intézmény életét, oktató, nevelő 

tevékenységét szabályozó intézményi szabályzatok, dokumentumok! A vagyontárgyakat, vagyonjegyzéken 

tartjuk nyilván. A vagyontárgyak meghatározott időközönként selejtezésre kerülnek, melyeket eljárás rend 

szerint selejtezés után fel kell kínálni eladásra intézményen belül, tovább használatra a Tankerületen belül, 

illetve, elszállításáról, környezetvédő módon kell gondoskodni. 

Az eszközök, tárgyak sérüléséért, megsemmisüléséért az iskola nem vállal felelősséget. Nyomógombos 

telefont, tanórára, bevinni tilos!  

Mobil előfizetéssel üzemelő okostelefon, a szaktanár engedélyével, tanítási órán bekacsolható, egyéb 

esetben kikapcsoltan kell tartani. Tanítási órán, mobiltelefon más esetben nem lehet bekapcsolt állapotban. 

Tanári figyelmeztetést követően a tanítási idő végéig a készüléket el kell venni, az igazgatóhelyettesi irodában 

le kell adni.  Szülői kapcsolattartás miatt, a mobiltelefon csak szünetekben lehet bekapcsolt állapotban tartani! 

A tanuló személyes értékei a portán, megőrzésre átadhatja, ebben az esetben az intézmény a leadott tárgy 

épségért felel. Testnevelés órán csak a tanárnak átadott eszközök felügyelet biztosított. 

Az iskolába behozott kerékpárok, csak a kijelölt kerékpártárokban tárolhatók, épségükért nem vállalunk 

felelősséget. 

Sérülést, vagy életveszélyt okozható eszközöket szóró, vágó, gyújtó, dohányáru alkohol, tudatmódosító 

szereket elkobozzuk, súlyosság esetén azonnali kizárás történhet. 

 

Tűz- és balesetvédelem: 

 Az intézmény rendelkezik katasztrófa esetén, kiürítési és biztonsági eljárásrenddel. Az intézmény 

helységeiben megtalálható a kiürítési terve a menekülési útvonalrajza. A kiürítést a tanév során bármikor, 

gyakorlat formájában elrendelhetjük. Az iskolapolgárok, tanévkezdés alkalmával, balesetvédelmi, 

balestmegelőzési és tűzvédelmi oktatáson kötelesek részt venni, melyet aláírásukkal tanúsítanak. Az erre 

vonatkozó szabályzatok, (HIT. Baleset és Tűv.) megtalálhatóak az irodákban, honlapon, irattárban.  

A tűz és balesetvédelmi előírások betartása kötelező! 

 

 Egészségügyi felügyelet és ellátás,  

 Az iskolapolgárok valamennyi tagját megilleti az egészségügyi ellátás. Az iskolai orvosi szoba a 

sportcsarnok első emeletén található. Pandémiás elkülönítőhelység a II.sz épületrés elő emeletén található. A 

lázas és hazamentelben akadályozott tanulók ezekben a helységekben várják meg míg családtagjaik értük 

jönnak. 

 

Gyermekorvosi szolgálat: 

3574 Bőcs Egészségház Ifjúság út 6. 06 46 318 640. 

Dráviczkiné Dr. Naár Éva. Dr. Feczkó Gábor. 

Rendelési idő a rendelőben és www.bocskozseg.hu honlapon tekinthető meg. 

 

Fogorvosi szolgálat: 

3574 Bőcs Egészségház Ifjúság út 6. 06 46 528 257 

Dr. Birinyi Ildikó Dr. Csomós László   

Rendelési idő a rendelőben és www.bocskozseg.hu honlapon tekinthető meg. 
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Védőnői szolgálat: 

3574 Bőcs Egészségház Ifjúság út 6. 06 46 528 282 

 1. Ligetvári Szilvia,  

2. Ferencziné Szabó Tímea 

 Hétfő: 09. 00.- 11.00. 

 Kedd: 10. 00 – 12.00. 

 Szerda: 09.00. – 11.00. 

Rendelési idő a rendelőben és www.bocskozseg.hu honlapon tekinthető meg. 

 
A munkavállalók, munkavállalás alkalmával, minden szeptember hónapban, illetve munkaszerződésüket 

követően, munkaalkalmassági vizsgálaton, illetve jogszabály által meghatározott időben, tüdőszűrő 

vizsgálaton. kötelesek részt venni.  

 

A munkaalkalmassági vizsgálat helyszíne,  

1. 3574 Bőcs Munkácsi út 7.  

2. 3525 Miskolc Városháztér 1. 

  Dr. Simkó Andrea 06 20 914 7289 

 

Az intézményben található orvosi szoba és gyengélkedő. (Sportcsarnok) A csarnokban, mobil újra élesztő 

készülék található, melynek használatát a készülék, lépésről, lépésre automatikusan közli. A készülék 

használatára két (2) kolléga, ki van képezve.  

 

Járványügyi intézkedések és előírások, maszk használat szabályai,  

 Rendkívüli helyzet elrendelése a Magyar Köztársaság Kormányának, annak kihirdetésének a 

Parlamentnek a joga. A járványügyi intézkedéseket a fenntartó írott utasításai alapján, kötelező végrehajtani. 

A kötelező érvénytől, csak meghatározott esetben lehet eltérni.  

 Az intézményben minden esetben kötelező a higiéniai feltételek betartása és betartatás: 

- Az intézménybe csak egészséges, tünetmentes tanuló, alkalmazott, vendég léphet be. 

- Helyi járványügyi szabályokat a mindenkori Operatív Törzs és EMMI rendeletek alapján, 

naprakészen módosítjuk- 

- A helyi járványügyi szabályok, visszavonásig érvényesek! 

- Egészségügyi szájmaszk használata az intézmény egész területén, tanítási órán, irodákban, 

kötelező! Kivétel, ének, művészeti fúvó, szolfézs és testnevelés óra, illetve öltözők. 

- WC használat után öblítés és kézmosás 

- Napi takarítás és fertőtlenítés 

- Egészségügy távolságtartás megtartása 

- Kötelező testhőmérséklet mérés. /37,5 fokot elért testhőmérsékletű tanulót, el kell különíteni és 

haza kell küldeni/ 

- Tanulói, alkalmazotti fertőzés gyanú esetén az igazgatót, vagy bent tartózkodó vezetőt értesíteni 

kell! 

- Az ajtók és folyosók fertőtlenítése, minden tanítási óra alatt, illetve az utolsó tanítási óra után 

történhet. 

- A fertőtlenítő, tisztító szerek kiadványozója az iskolatitkár. 

- A kihirdetett rendkívüli egészségügyi helyzet alatt, tilos: 

o sportköri, énekkari, foglalkozásokat, 

http://www.bocskozseg.hu/
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o osztálykirándulásokat, színház és egyéb csoportos kulturális rendezvényeket. 

o iskolai csoportos tanulmányi és sport versenyeket, farsangi, ballagási rendezvényeket, 

o szülői értekezletet, szülői fogadó órákat, 

o iskolai, nemzeti, települési, társadalmi szervezetek által rendezett ünnepségeket és 

rendezvényeket, ellenkező utasításig megtartani! 

 

Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy,  

 
 Az intézményben, kiterjedt gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység folyik. A feladatokkal megbízott 

pedagógus kolléga elérhetősége:  

Koncz József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

3574 Bőcs munkácsi út 7.  

tel. 06 46 318 029  

e-mail: info@bocsiskola.hu  

A GYIV feladatok elvégzésére, évente megújított megbízást adunk ki. Tevékenységét, külön 

munkaköri leírás szabályozza. A GYIV felelős munkáját segítik az osztályfőnökök az intézményi 

Esélyegyenlőségi Tanács és az esélyegyenlőségi feladatokkal megbízott iskolai igazgató helyettes. 

 Szakmai kapcsolatunk: 

o Bőcsi Családsegítő Központ 

o B. A. Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 

o B. A. Z. Megyei Gyermekvédelmi Központ 

o Rendőrség 

 

Iskolai szociális munkás, pszichológus elérhetősége) 

Az intézményben az iskolapolgárok számára, szociális munkás és iskolapszichológus áll rendelkezésre. 

- Szociális munkás: 

o Járcsics Réka. Tel.: 06 70 409 96 31 foglalkozási nap: csütörtök. 08.00. -15.00. óra e-mail. 

info@bocsiskola.hu  hely: Sportcsarnok, orvosi szoba. 

 kapcsolattartás, pedagógusok, szülők, családsegítő szociális szervek. 

- Iskolapszichológus:  

o Zörgő Emese. Tel.: 06 30 453 34 18 foglalkozási nap: szerda. 08.00. -12.30. 

o . e-mail. info@bocsiskola.hu  hely: I. épület, ütőterem. 

 egyéni és csoportos segítő, feltáró beszélgetések 

 

3.3. Pedagógiai programhoz kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói 

magatartás szabályai 

Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken 

elvárt tanulói magatartás  

A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken (pl. tanulmányi-és osztálykirándulások, 

színház és mozi látogatások, és egyéb táborozások, kerékpár-és gyalogtúrák versenyek, stb.) is kötelesek 

betartani a házirend előírásait.  

mailto:info@bocsiskola.hu
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A diákok valamennyi iskolán kívüli rendezvényen való részvétel előtt az adott rendezvénnyel kapcsolatos 

teljes körű tartalmi és balesetvédelmi kioktatásban részesülnek, melyről jegyzőkönyv, illetve utazás esetén, 

kabotázs melléklet készül.  

A balesetvédelmi előírások betartása kötelező, azt a csoport felnőtt felelős vezetője folyamatosan ellenőrzi. 

Az iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó általános szabály, hogy a tanuló számára tilos annak a 

csoportnak az önkényes elhagyása, amelybe a rendezvény kapcsán besorolást nyert.  

Tilos továbbá a szállás és táborhely önkényes elhagyása, a saját vagy mások testi épségét, s az iskola jó 

hírnevét veszélyeztető magatartás.  

Tilos a dohányzás, az alkohol-és drogfogyasztás. 

 

3.4. Térítési díjakkal kapcsolatos szabályozás 

Étkezés,  

Az intézmény nem rendelkezik étel előállítási lehetőséggel. Az étkezést, Bőcs község által működtetett 

és felügyelt konyha szolgálat biztosítja, ezért a napközi és menza díjat az általa meghatározott módon és 

napokon a működtető gazdasági irodájában kell befizetni vagy számla ellenében átutalni.  

A működtető a tárgyévre meghatározott étkezés térítési díját, a költségvetés elfogadása után, illetve 

normatíva korrekció alkalmával az általa megszokott módon és helyeken közzéteszi. A működtető a szociális 

kedvezmények alkalmazását a jogszabályi előírásoknak megfelelően saját hatáskörben érvényesíti. A 

befizetésekről a működtető saját eljárás rendet alkot, amit a helyben szokásos módon közzé tesz. 

Diákétkeztetés – a napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben részesülnek. A 

napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén – a működtető. ebédet (menzát), továbbá, 10 órai + ebéd 

ellátást biztosíthat. A konyhai üzem fenntartója által megállapított étkezési térítési díjat az előre megjelölt 

napokon kell befizetni.  

Tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai)  

 A köznevelési tv. szerint a nevelési – oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás 

hiányában a tanuló jogutódjaként a nevelési –oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan a 

birtokába kerülő dolognak, melyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének 

teljesítésével összefüggésben, feltéve, ha az ennek elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a 

nevelési – oktatási intézmény biztosította. 

 Amennyiben a nevelési - oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, 

hasznosításával bevételre tesz szert a tanulót díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló (tizennegyedik 

életévét be nem töltött tanuló esetén, szülő/gondviselő) egyetértésével a nevelési – oktatási intézmény 

állapodik meg. Egyetértés esetén a megállapodás mindkét fél (kiskorú tanuló esetén, szülő/gondviselő) aláírja! 

 

Művészetiiskola tan és térítési díj 

 Az Alapfokú Művészeti Iskola tandíj és térítési díját, illetve az igényelhető kedvezmények lehetőségét 

a fenntartó határozza meg.  

Kedvezmény igénybevételéhez a HH és HHH, tartós betegségről, illetve SNI állapotról,  nyilatkozatot az 

intézménybe a szülőnek/gondviselőnek, az adminisztrációt végző munkatársnak, kézhezvételtől számítva 

három napon belül be kell mutatni! Tanévkezdés idején az igazolás bemutatásának határideje, szeptember 20. 

- A térítési díj összege: 

o Zenenűvészetiág:   8300 Ft/ félév 

o Táncművészeti ág: 3800 Ft/félév 

- Tandíj: Táncművészet:    3800 Ft/félév (két választott tanszak esetén) 
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A befizetések határideje: 

- I. félév befizetési határideje: október 15 

- II. félévbefizetési határideje: március 15. 

 

Befizetési módok: 

- Csekk 

- Átutalás 

 

Késedelmes befizetés esetén a I - II. félév kedvezményét a szülő elveszítheti. Díjtartozás esetén a fizetési 

kötelezettség megmarad a tanulói jogviszonyt megszüntetjük. 
 

3.5. Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elve. 

A tanuló családjának szociális helyzetétől függően, szülői kérésre, jogszabályban 

meghatározottak szerint szociális támogatásban részesülhet. 

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, 

 A 2011. CXC tv. Nktt. 46§ (5) bekezdésben meghatározott tanulók ingyenes tankönyveket 

kapnak, Illetve a 2017 LXXXVI tv értelmében az 1 -8 évfolyam diákjai térítésmentesen juthatnak 

tankönyvekhez. 

A bőcsi önkormányzat kedvezményes, illetve közoktatási egyezmény alapján, ingyenesbuszjáratok 

indításával segíti a tanulók iskolába és haza szállítását.  

Az önkormányzat szociális alapú támogatással szeptember hónapban, rászoruló családoknak, tanszer 

csomagsegélyt, ingyenes étkeztetést juttat. 

Az Önkormányzatok, szülői kérésre, HH és HHH igazolásokat igényelhetnek. 

A művészeti iskolai jogviszonnyal rendelkező tanulók szülei, tanulmányi és szociális helyzetükre 

hivatkozva, tandíjkedvezményhez folyamodhatnak. 

3.6. Tankönyvellátás iskolán belüli szabályai       
1. A könyvtári kölcsönözhető könyvek (ajánlott és kötelező olvasmányok) listájának elkészítése, ismertetése 

a szülők számára iskolai könyvtáros május 31. május 8. Jegyzék  

2. Az ingyenes tankönyvek beszedése iskolai könyvtáros június 08. Jegyzék  

3.Használt tankönyvek felmérése a könyvtárban (tankönyvkölcsönzés), szülői igényfelmérés a vásárlásról 

vagy használt tankönyv kölcsönzéséről iskolai könyvtárostank könyvfelelős június 10. április 25. Jegyzék  

4. A térítésmentes tankönyvellátásra jogosult tanulók összesítése, az érintett szülők tájékoztatása az ingyenes 

tankönyvellátásról tankönyvfelelős június 10. május 15-ig Jegyzék  

5.A szülők tájékoztatása egyéb tankönyv támogatási kedvezményről (fenntartó, más támogató speciális 

helyzetekben) vezetőség június 15-ig május 15-ig Hirdető  

6. További kedvezményezettek körének meghatározása vezetőség június 15-ig május 15-ig Hirdető  

7. A térítésmentes és a kedvezményezett tankönyvellátás jogosultságát igazoló dokumentumok összegyűjtése 

tankönyvfelelős június 15. június 8-ig Jegyzék  

8. A szülők, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, szülői szervezet, fenntartó tájékoztatása az igényfelmérés 

eredményéről, a tankönyvellátás rendjéről, és a tankönyvtámogatásról, valamint vélemény kérése az iskolai 

tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához vezetőség június 15-ig május 11. és Honlap: tájékoztatás 

(2011.CXC.törv.23.§); 2011.évi CXC. Köznevelési törvény 46.§ (5); 2001/XXXVII. Tankönyvtörvény 8/A § 

(4); 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklet; nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, DÖK gyűlés és 

szülői szervezet gyűlésének jegyzőkönyve  
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9. A nevelőtestület döntése a tankönyvtámogatás módjáról nevelőtestület június 17-ig május 12. 

Nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve  

10. Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása igazgató június 17-ig május 12. Szabályzat  

10. Pedagógus kézikönyvek meghatározása vezetőség Június 30-ig  

11. Szerződéskötés a Könyvtárellátóval igazgató 17/2014. EMMI rendelet 27.28.§ és 10. melléklet  

12. Iskolai tankönyvfelelős megbízása igazgató január 05-ig január 05-ig 2001/XXXVII.  

Tankönyvtörvény 8/A § (1)  

13.A tankönyvrendelés elkészítése, elküldése vezetőség április utolsó munkanapja április utolsó munkanap-ja 

tankönyvlista KIR Könyvtárellátó  

14. A tankönyvrendelés módosítása, normatív kedvezményben részesülők feltüntetése vezetőség június 30. 

KIR  

15. Pótrendelés leadásának határideje vezetőség szept.05. szept.05. KIR  

16. Az ingyenesen szolgáltatott tankönyvek könyvtári állományba vétele iskolai könyvtáros  

augusztus leltárkönyv  

17. Az ingyenesen, valamint az egyéb címen szolgáltatott tankönyvek kiosztása az érintett tanulók számára 

iskolai könyvtáros, tankönyvfelelős augusztus vége-szept. eleje szeptember eleje átvételi elismervény  

18. A Könyvtárellátó részére visszáruzott tankönyvek tárolása tankönyvfelelős  

szept.30-ig Jegyzék 

 

3.7. Tantárgyválasztás szabályai 

A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések  

- Az iskola igazgatója minden évben a jogszabályban meghatározott időpontig elkészíti és a fenntartó 

jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók választhatnak. 

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a szülői szervezet és az iskolai 

diákönkormányzat véleményét.  

- A tanuló május 20-áig jelentheti be a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, kérelmének 

elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával vagy az igazgató által kijelölt pedagógussal.  

- A tanuló a tanév során egy alkalommal az igazgató engedélyével módosíthatja választását.  

- Kiskorú tanuló esetén (6 – 14 év) a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. 

- A szülő az adott tanév kezdetéig a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését, az igazgató felé, írásban 

módosíthatja. 

- Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló szülei/gondviselői, a tantárgyválasztással kapcsolatos kérelmét 

írásban adhatja be! 

 

3.8. Tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások 

előírások: 
A tanuló tanítási órákról való hiányzását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha  

-a tanuló a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra,  

-a tanuló beteg volt, és azt igazolja,  

-a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.  

 

A szülő egy tanév folyamán gyermekének három alkalmi, alkalmanként maximum 1 napi hiányzását 

igazolhatja. Ez alól mentesítést – indokolt esetben, szülő által írt kérvény alapján – az iskola igazgatója adhat.  

A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb tíz tanítási napon belül tanévenként 

szülői egyéb esetben pedig orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén 

az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni.  
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A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidőig nem igazolja távolmaradását. 1 óra 

igazolatlan mulasztás után a szülőt értesíteni szükséges.  

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát, az iskola tájékoztatja a Kormányhivatalt, és a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében.  

Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója 

haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes Kormányhivatalt.  

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

a tanítási órák 30 %-át, vagy összesen a 250 órát 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.  

Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés 

igazoltnak vagy igazolatlannak minősül az osztálynaplóba kell bejegyezni. A késések ideje összeadódik.  

Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késés egy igazolt, vagy igazolatlan órának 

minősül. Igazoltnak csak akkor tekinthető a késés, ha a vidékről bejáró tanuló rendkívüli útviszonyok miatt 

késik az első óráról.  

 

3.9. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje 
A tanulók és szülők az osztályozó vizsgáról, tájékoztatást írásban / honlapon a vizsgák kezdete előtt 1 

hónappal megkapják.  

Javító vizsga esetén a tanév végén, bizonyítvány osztáskor tudják meg. 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

3.10. Osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje 

A tanulmányi vizsgákat a 20/2012 (VIII:31) EMMI re. 5§ szabályozza. 

 Az alábbi vizsgák szervezhetőek: 

- osztályozó vizsga 

- különbözeti vizsga 

- pótló vizsga  

- javító vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tenni, a tanuló félévi és évvégi osztályzatának megállapításához, ha: 

 A tanórai foglalkozások aló, fel volt menve, 

Engedély alapján egy – vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy az elő 

írtnál rövidebb idő alatt tehet. 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzások együttesen meghaladják a 

kettőszázötven (250) órát meghaladja, és ha a nevelőtestület határozata alapján a vizsgát megkezdheti 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzások együttesen egy adott tantárgyból 

a tanítási órák harminc százalékát (30%) meghaladják és, ha a nevelőtestület határozata alapján a 

vizsgát megkezdheti. 

A nevelőtestület az osztályozó vizsgát megtagadhatja, ha a tanuló hiányzásai meghaladják a húsz (20) 

tanórát és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. 

Ha a tanuló teljesítménye, nem minősíthető- 

Ha a tanuló hiányzásainak száma, már az első félévben meghaladja a meghatározott mértéket és 

félévkor nem volt értékelhető. 

Pótló vizsgát tehet, ha neki fel nem róható okból valamely tantárgyból nem értékelhető, vizsgáról kési, 

távol marad, vagy engedéllyel távozik. 
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Javító vizsgát tehet a tanuló a tanév végén, ha legfeljebb három antárgyból elégtelen osztályzatot 

kapott. 

Tanulmányok alatt az alábbi vizsgákon tehetnek szóbeli, vagy írásbeli vizsgát. 

 

Tantárgy 

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Alsótagozat 

Magyar nyelv x   

Magyar irodalom x   

Idegennyelv x x  

Matematika x x  

Környezet ismeret x   

Ének - zene   x 

Vizuális kultúra   x 

Technika és tervezés   x 

Testnevelés   x 

Digitális kultúra   x 

Etika/HIT és erkölcstan  x  

 

 

Tantárgy 

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati 

Felső tagozat 

Magyar nyelv x   

Magyar irodalom  x  

Idegennyelv x x  

Matematika x   

Történelem    
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Természettudomány  x  

Fizika x   

Kémia x   

Biológia  x  

Földrajz  x  

Hon és népismeret x   

Ének - zene   x 

Vizuális kultúra   x 

Technika és tervezés   x 

Testnevelés   x 

Digitális kultúra   x 

Etika/ Hit és erkölcstan  x  

    

 

3.11. Iskola felvételi kötelezettségével kapcsolatos egyéb szabályok (sorsolás) 

A tanulók felvétele: 
Az iskola tanulója lehet, aki az intézmény felvételi körzetében életvitel szerűen lakik, illetve 

valamilyen óvodai előkészítő nyelvi, vagy sport, művészeti programba, igazoltan bekapcsolódott. Az 

első és ötödik évfolyamba történő beiratkozás idejét, jogszabály határozza meg. A tanév folyamán 

tanuló bármikor, indok nélkül távozhat, (iskolai befogadó nyilatkozat megküldése után) és felvehető! 

Abban esetben, ha az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt, nem tudjuk betölteni az érintett 

csoportba tartozók között sorsolás útján döntünk. 

Az iskola tanulója lehet a betöltetlen tanuló helyek esetén az a tanuló akinek: 

- szülei munkavállalása, vagy ehhez tartozó útvonala a településhez, kapcsolódik 

- ha testvér, vagy testvérei már az iskola diákjai 

- kormányhivatal jelölte ki az intézményt 

- szülői kérésre az a tanuló, aki az iskola specifikumai miatt választja az iskolát 

- aki az óvodai Bozsik programban részt vett 

- aki az óvodai angol nyelvi programban részt vett 

- aki az óvodai művészeti előképzésben részt vett 

- aki BŐCS Községi Sport Club /BKSC/ igazolt sportolója 

 

Művészeti Iskolai felvétel: 
  Közoktatási intézménnyel kötött a tanulói jogviszony, 6 – 22 életévig. 

  Óvodai előkészítő csoporttagság előny 

  Szülő/ Gondviselő nyilatkozata a művészeti iskolai jogviszony létesítéséről 



MTK. B.I. 3901. KONCZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT 
Számlázási cím: Miskolci Tankerületi Központ 3527 Miskolc Selyemrét út 1. 

Telephely, 3574. Bőcs, Munkácsy út 7.  

Adószám: 15835293 – 2 – 05. Tel, fax: 06 46 – 318 – 029 

 

____________ 
 

24 

 

  Tanszakválasztás 

  Felvétel/elutasítás tájékoztatás megküldése. 

 

A sorsolás menete: 
  A sorsolás lebonyolítását az általános iskolai igazgatóhelyettes irányítja. 

  A sorsolási bizottság tagjai: Gyif. alsós szakmai munkaközégvezető, iskolatitkár. 

  A tanulók nevét külön –külön lezárt borítékba kell elhelyezni. 

  A lezárt borítékot egy /szavazó/ urnába helyezik. 

  Az urnából egyesével húzzák a borítékokat, amit egytől számozott űrlapon rögzítenek. 

  A sorsolási határ az utolsó felvehető tanulónál történik. 

A felvett és fel nem vett tanulók kiértesítésre kerülnek, azzal a kitétellel, hogy visszalépés 

esetén a tanuló sorsolási sorrendben előbbre léphet. 

 

A csoportalkotás elvei: 
 Figyelembe vesszük a község demográfiai adatait.(HH. HHH arányok) 

 Az óvodai előképzés sajátosságait. 

  képzési előzmények: OviBozsik foci, ovitánc, ovi angol. 

 Rokoni kapcsolatokat /ikrek egy csoport, maximum első unokatestvér fokig/ 

 

Átvétel másik iskolából: 
Tanuló átvétele, tanév közben, mási iskolából, az osztályok létszámának figyelembe vételével a 

kérvényezős szülő indokainak a tanuló magatartás és tanulmányi eredményeinek figyelembe vételével történi. 

A Kormány Hivatal határozata és a kijelölt beiratkozási körzetből érkező tanulók elsőbbséget élveznek! 

Az átvétel a befogadó nyilatkozat megküldése után emelkedi jogerőre. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése: 
Ha a tanulót másik iskola jogszerűen átvette. 

Ha a tanuló általános iskolai tanulmányait befejezte. 

Ha a tanuló az adott tanév végéig a 16 életévét betöltötte. 

Ha a tanuló a tankötelezettség utolsó éve, szorgalmi idejének utolsó napján, a tanulmányait nem kívánja 

folytatni. 

A tanuló halálával. 

 

3.12. Tanulók vélemény nyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 

A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról, az iskolai élet 

egészéről  

-az iskola igazgatója a tanévnyitón,  

-a diákönkormányzat ülésén, vagy képviselőjén keresztül,  

-az iskolában elhelyezett hirdetőtáblákon keresztül,  

-a honlap, KRÉTA iskolai közösségi oldal osztály közösségioldal által, 

-az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, a tanítók a megfelelő tanítási órán folyamatosan tájékoztatják.  

A tanulót tanulmányi fejlődéséről, egyéni haladásáról, magatartásáról, szorgalmáról a nevelők 

folyamatosan szóban és írásban (tájékoztató füzeten keresztül) tájékoztatják.  

A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaik érvényesítése 

érdekében  
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– szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselők, tisztségviselők útján – az iskola 

igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz fordulhatnak. A tanulók 

kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, vagy választott képviselők, 

tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel.  

A szülőket a tanulók egyéni haladásáról az iskola az alábbi módon tájékoztatja  

- családlátogatásokon,  

- szülői értekezleteken, fogadóórákon,  

- a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken -általában negyedévente (november, április)-szóban,  

- írásban, a tájékoztató füzet, Kréta üzenő útján (ellenőrző könyvben), az első-negyedik évfolyamon 

negyedévenként, (november) félévkor (január vége), valamint a harmadik negyedévben. Az év végi minősítő 

értékelés bizonyítvány útján történik.  

-szükség szerint a valamelyik tantárgyból gyengén, ill. bukásra álló tanuló szüleit írásban.  

A szülői értekezletek, és a nevelők fogadóóráinak időpontjait az iskolai munkaterv tartalmazza.  

Kapcsolattartás az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal, és bármely a gyermeket tanító pedagógussal 

rendszeres, szükség szerinti, kölcsönös konzultáció.  

 Formája: megbeszélés, hospitálás, munkaközösségi foglalkozás, fogadóóra, szülői értekezlet.  

A tanulók véleménynyilvánításának lehetőségei:  

a) osztályfőnöki órán,  

b) tanórán kívül az érintett szaktanárral történő megbeszélésen,  

c) az osztálytanács megbeszélésein,  

d) a diákönkormányzat ülésein.  

A tanulók és tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanuló tanórán kívüli szabadidős 

tevékenységének segítésére a diákönkormányzat működik.  

Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló 

diákönkormányzati vezetőség irányítja.  

A szülői szervezet ülésein a diákönkormányzatot a diáksegítő tanár képviseli.  

A diákönkormányzat tevékenységét a tanulók által felkért nevelő segíti.  

Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzat vezetője látja el. A 

diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a 

diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat véleményét.  

Az iskolai diákközgyűlés  

-Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni.  

- A diákközgyűlés összehívásáért a diákönkormányzatot segítő tanár a felelős.  

-Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni, de diák-küldöttgyűlésként működik.  

-A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat vezetője beszámol 

az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, áttekinti a tanulói jogok iskolai érvényesülését.  

-A diákönkormányzat saját szervezeti-és működési szabályzata szerint működik, amelyben a  

választáshoz és a tagsághoz fűződő jogok gyakorlását pontosan le kell fektetni.  

A tanulók nagyobb csoportja és nagyobb közössége  
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-Szülői szervezetnek a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a tanulók nagyobb 

csoportját érintő kérdés az, amelyik legalább az egy évfolyamra járó tanulókat érinti.  

-Az érvényben lévő házirend módosítását bármely nevelő, szülői szervezet vagy a diákönkormányzat 

javaslatára – ha azzal egyetért – kezdeményezheti az iskola igazgatója és a nevelőtestület.  

 

3.13. Mobiltelefon és egyéb digitális, infokommunikációs eszköz tanórai és egyéb 

foglalkozásokon való használatának szabályai 

Az intézmény területén az oktatási és nevelési feladatok kivételével, TILOS a hordozható 
számítástechnikai eszközökkel mindennemű kép és hangfelvételt készíteni! 

Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába  

-Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, mobiltelefont, stb.), valamint nagyobb összegű pénzt a 

tanulók az iskolába csak szülői felelősségre hozhatnak. Ezekért a tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.  

Tilos az intézményben mobil telefonnal, tablettel, bármilyen kép és hangrögzítésre alkalmas eszközzel, 

tanulóról, felnőttről, eseményről felvételt készíteni. 

-Amennyiben a tanuló tanuláshoz nem szükséges dolgot hoz az iskolába és ezzel a tanítási órát zavarja, a 

tanuló köteles azt a nevelőnek megőrzésre leadni a tanóra végéig.  

-A tanuló minden reggel az első tanítási óra kezdetén köteles a mobiltelefonját kikapcsolni. Az elvett és 

összegyűjtött készülékeket az igazgatóhelyettesei irodában zárt szekrényben helyezik el, majd a tanítás végén 

az igazgató helyettes a tanulóknak visszaadja. 

 

3.14. Tanulók jutalmazásának elvei és formái 
 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít  

- és folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el,  

- vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez,  

- vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, 

- vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt,  

-vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.  

 az iskola elismerésben részesíti.  

Az iskolában – tanév közben – elismerésként a következő dicséretek adhatók:  

-szaktanári  

-osztályfőnöki  

-igazgatói  

-nevelőtestületi dicséret.  

Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végzett 

tanulók a tanév végén:  

-szaktárgyi teljesítményért,  

-példamutató magatartásért,  

-kiemelkedő szorgalomért,  

-példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért, nevelőtestületi dicséretben részesíthetők. A 

dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni.  
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A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni.  

Tanulmányi és sportversenyek résztvevőinek jutalmazása tanév közben  

Városi/kistérségi versenyek:  

1. Igazgatói dicséret  

2. – 3. Osztályfőnöki dicséret  

4. – Szaktanári dicséret  

Megyei/területi/régiós versenyek:  

1. – 6. Igazgatói dicséret  

7. – 10. Osztályfőnöki dicséret  

11. – Szaktanári dicséret  

Országos versenyek:  

1. – 3. Nevelőtestületi dicséret  

4. – 10. Igazgatói dicséret  

11. – Osztályfőnöki dicséret  

Tanév végi jutalmazások  

-„Az iskola legjobb tanulója” cím:  

„Az iskola legjobb tanulója” címet az a tanuló kaphatja, akinek érdemjeggyel történő tanév végi minősítése 

nyolcadik osztály év végéig minden tanév végén az összes tantárgyból jeles, magatartása, szorgalma példás.  

Díja: oklevél, tárgyjutalom  

Átadás: az ünnepélyes tanévzáró I 

-Általános dicséret: 

Házi tanulmányi versenyek:  

(legjobb helyesíró, mesemondó, szavaló, népdaléneklő idegen nyelvet legjobban tudó, legjobb 

sportoló 

Díja: oklevél, tárgyjutalom  

Átadás: az ünnepélyes tanévzáró   

A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei  

Azt a tanulót, aki  

-tanulmányi kötelezettségeit nem teljesíti  

-a tanulói házirend előírásait megszegi  

-késik vagy igazolatlanul mulaszt, büntetésben lehet részesíteni.  

Az iskolai büntetések fokozatai:  

1) szóbeli figyelmeztetés (e-naplóba emlékeztetőként beírva)  

2) szaktanári figyelmeztetés  

3) osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, rovó  

4) igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó  
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5) igazgatói szigorú megrovás  

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától 

függően el lehet térni.  

A 3. szaktanári figyelmeztetést követően osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül a tanuló.  

A magatartásjegyek a következő módon függnek a fegyelmi fokozatoktól: 

-Példás  

-Jó  

-Változó  

-Rossz  

Szaktanári figyelmeztetés  

Osztályfőnöki  

Igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás. 

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal 

kizárás, büntetésben kell részesíteni, ha esetismétlődés forog fent. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az 

alábbi esetek:  

- az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, 

- a nemi alapon történő zaklatás, 

- az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása,  

- a szándékos károkozás,  

- az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése,  

- tanárral szemben ismétlődő, tegező, trágár beszéd,  

- ezen túlmenően, mindazon cselekmények, amelyek a büntető törvénykönyv alapján 

bűncselekménynek minősülnek.  

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint 

fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. 

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

A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt 

módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe 

vételével az iskola igazgatója határozza meg.  

 

Dicséretek: 

- Tanítói, szaktanári dicséret: szóbeli, írásbeli 

- Osztályfőnöki dicséret: szóbeli, írásbeli 

- Igazgatói dicséret 

- Tantestületi dicséret 

 

Nevelő jellegű fegyelmező intézkedések: 

- Tanítói, szaktanári figyelmeztetés: szóbeli, írásbeli 

- Osztályfőnöki szóbeli, írásbeli figyelmeztetés, intés 

- Napközis nevelői fegyelmeztetés: szóbeli, írásbeli 

- Igazgatói intés 

- Tantestületi figyelmeztetés 
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Büntető jellegű fegyelmi intézkedések: 

- Igazgatói megrovás 

- Igazgatói szigorú megrovás 

- Meghatározott kedvezmények csökkentése, illetve megvonása (kivéve szociális kedvezmény, 

juttatás) 

- Áthelyezés az évfolyam másik osztályába vagy másik iskolába 
 

Osztályfőnöki írásbeli dicséretet lehet adni: 

- iskolai versenyen elért helyezésért 

- jól végzett közösségi munkáért: hulladékgyűjtés… 

- kiemelkedő, javuló tanulmányi eredményért 

 

Szaktanári írásbeli dicséret adható: 

- órai rendszeres, figyelmes munkáért 

- javuló eredményért 

- versenyen való részvételért 

- digitális oktatás során elért kiemelkedő tanulói teljesítmény 

 

Diákönkormányzati dicséret adható: 

- iskolai rendezvények szervezéséért 

 

Igazgatói dicséret jár: 

- kiemelkedő városi, megyei, országos versenyeredményért 

- kiemelkedő közösségi, kulturális, sport teljesítményért 

- digitális oktatás során elért kiemelkedő tanulói teljesítmény 

 

Tantestületi dicséret adható: 

- a tanév során nyújtott példamutató magatartásért, kiemelkedő tanulmányi munkáért (3 vagy több 

tantárgyból dicséretes vagy kitűnő) 

- megyei és országos versenyeredményért 

- illetve az iskolai élet valamely területén kiemelkedő teljesítményért 

- digitális oktatás során elért kiemelkedő tanulói teljesítmény 

 

Fegyelmező jellegű intézkedések: 
 

Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanságból 

megszegi, fegyelmező eljárásban, fegyelmi büntetésben részesíthető. Ez nevelési eszköz, alkalmazásánál 

figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait, a terhére rótt kötelességszegés súlyát. A büntetés nem 

lehet megtorló, megalázó, testi fenyítés. 

 

Szaktanári írásbeli figyelmeztetés adható: 

- ismétlődő, figyelmetlen, érdektelen órai munkáért 

- tartós fegyelmezetlenséggel az óra menetének zavarásáért 

- a felszerelés ismétlődő hiányzásáért (háromszori) 

- ha a tanuló a digitális oktatás idején neki fel nem róható okból az elektronikus oktatási 

rendszerbe nem jelentkezik be, illetve feltűnő inaktivitást tanúsít. 

 

Osztályfőnöki, szaktanári szóbeli figyelmeztetés adható: 

- apróbb kötelességmulasztásokért, elhanyagolt megbízatásokért 

- házirend kismértékű megszegése esetén 

- közösséget vagy társait sértő magatartásért 
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Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést kell adni: 

- ha a kréta rendszerben 5 eltérő idejű elmarasztaló beírás van 

- hetesi teendők elmulasztása, fegyelmezetlen ebédelés esetén /amíg érvényben van az ellenőrző 

hiánya/ 

- osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés ismétlődéséért 

- házirend megszegéséért 

- akik az udvari szünetben az osztályteremben maradnak 

- ha a tanuló a digitális oktatás idején neki fel nem róható okból az elektronikus oktatási 

rendszerbe nem jelentkezik be, illetve feltűnő inaktivitást tanúsít 

 

Osztályfőnöki intést kell adni: 

- a 3. szaktanári/osztályfőnöki figyelmeztetést követően 

- az előbbi vétségek ismétlődéséért 

- a Házirend súlyos megszegéséért 

- kötelesség megtagadásáért 

- ha a cselekmény társadalmi, és erkölcsi súlya az azonnali megrovást teszi szükségessé 

 

Igazgatói írásbeli intés jár: 

- a Házirend nagyon súlyos megszegéséért 

 

Tantestületi figyelmeztetés: 

- osztályfőnöki vagy igazgatói büntetések halmozódásáért 

- vagy az osztályban tanító tanárok javaslatára 

 

3.15. Bűntetőjogi és fegyelmi eljárás hatálya alá nem tartozó, a tanuló részéről elkövetett 

közösségellenes, vagy azzal fenyegető cselekmények megelőzésének, kivizsgálásának, 

elbírálásának elvei, alkalmazandó intézkedések 

 
A tanuló az iskola pedagógusa vagy más alkalmazottja ellen irányuló közösségellenes cselekményt követ 

el vagy azzal fenyegetődzik, ha az iskolai, közösségi együttélés szabályaival alapvetően ellentétes magatartást 

tanúsít, amely sérti az iskola helyi normáit és a nevelésioktatási folyamatban résztvevő tanulók és pedagógusok 

alapvető érdekeit.  

Ha a tanuló által elkövetett közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés büntetőjogi 

felelősség hatálya alá tartozik, a szükséges hatósági (mentők ill. családsegítő) bejelentést haladéktalanul be 

kell nyújtani.  

Ha a közösségellenes magatartás fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik, a fegyelmi eljárást a 

tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül meg kell indítani.  

Ha a közösségellenes magatartás vagy az azzal történő fenyegetés nem minősül szabálysértésnek vagy 

bűncselekménynek, akkor az intézmény igazgatója a cselekményről szóló tudomásszerzéstől számított öt 

napon belül vizsgálatot kezdeményez a közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést 

vélhetően megvalósító tanuló ellen, amelybe bevonja a tanuló szüleit.  

A vizsgálat lefolytatására az intézmény igazgatója három fős bizottságot hoz létre, amelyet maga vezet.  

A vizsgálat alapján a bizottságnak meg kell ítélnie, hogy cselekedetével a tanuló megvalósította-e a 

közösségellenes magatartást vagy az azzal történő fenyegetést.  

A vizsgálatban a bizottságnak meg kell állapítania, hogy az elkövetett cselekmény büntetőjogi vagy 

fegyelmi eljárás hatálya alá tartozik-e vagy sem.  

Az elbíráláskor figyelembe kell venni, hogy a cselekmény milyen mértékben veszélyezteti az 

iskolaközösség vagy osztályközösség működését, az iskolai nevelő-oktató munka nyugodt folytatásának 

feltételeit, milyen tanulói, pedagógusi, munkavállalói körre jelent fenyegetést, milyen mértékben áll szemben 

a szokásos társadalmi, iskolai kommunikációs eljárásokkal, valamint a helyi szokásrenddel.  
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A vizsgálatnak és az alkalmazandó intézkedéseknek a további hasonló cselekedetek megelőzését, valamint 

a közösségellenes magatartást megvalósító tanuló elszigetelését, az iskolai közvélemény elítélő motivációját 

kell szolgálniuk. 

 

Bőcs 2021 február 02. 

         

         Lipták Zsolt 

            igazgató 
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MELLÉKLETEK 

 

 

1. számú melléklet – Digitális munkarend szabályai. 

 

2. számú melléklet – Az E napló használatára vonatkozó helyi szabályozás. 

 

3. számú melléklet – Intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai. 
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1. számú melléklet – Digitális munkarend szabályai 

A digitális munkarendre történő átállást a Miniszter rendeli el! 

Intézményi szintű digitális oktatásra történő, átállás maximális időtartama a kihirdetéstől számított 24 óra! 

Osztály, vagy tanulócsoport szintű digitális oktatásra történő, átállás maximális időtartama a kihirdetéstől 

számított 12 óra! 

A tantermen kívüli, digitális munkarend esetleges bevezetésének előkészítése érdekében a tanév elején a 

munkaközösségek összeállítják a tanév digitális tantárgyi tematikáját. Kijelölik a feldolgozandó tananyagokat, 

az adott tantárgy tankönyvi fejezeteit, illetve a munkafüzetből, a feladatgyűjteményből megoldandó tematikai 

egységeket, esetleg, milyen beszámolót kell elkészíteni ez idő alatt a tanulóknak. Készüljenek fel arra, Ezeket 

az információkat a szülők számára is hozzáférhetővé kell tenni. 

  

Fel kell mérni, illetve frissíteni a tanulók informatikai készségeit. Ellenőrizni kell, hogy az egyes osztályokban,  

működnek -e, és valamennyi érintett tanulót, illetve szülőt vagy gondviselőt elérik-e az e-mailes vagy egyéb 

online kapcsolattartási formák. 

Távoktatást, együttműködést támogató eszközök 

Az iskolák, a pedagógusok és a tanulók számára több, az együttműködést és a távoktatást támogató eszköz is 

hozzáférhető. Kiemelt a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (KRÉTA), mely az 

adminisztrációs funkciókon túl a házi feladatok kiosztását és ellenőrzését, kérdőívek készítését is támogatja 

(akár a KRÉTA honlapján, akár a mobilapplikációban): 

Házi feladatok és otthoni munkák: 

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok 

juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet 

készítésére, linkek csatolására. 

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577 

Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció: 

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az 

intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos üzenetek küldésére, továbbá 

kommunikációs csatornaként teljes körűen használható fájl továbbítására is. 

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala 

tartalmazza: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962 

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, 

teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, 

szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés 

automatizálható. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is 

az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően. 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17763962
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A Kérdőívek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldala tartalmazza: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077 

Ha nincs otthon számítógép vagy internetkapcsolat 

Azok a pedagógusok, akiknek nem áll rendelkezésére otthon számítógép vagy internetkapcsolat, használhatják 

az iskolai infrastruktúrát.  

A digitális oktatásra való teljes áttérést, megelőzheti az úgynevezett hibrid oktatás, mely szerint az intézmény 

meghatározott csoportja, vagy csoportjai kerülhetnek a digitális oktatás helyzetébe.  

Azok a családok, akiknek nem áll rendelkezésére otthon számítógép vagy internetkapcsolat, használhatják az 

iskolai infrastruktúrát. Az iskola korlátozott számban, tud megfelelő technikát biztosítani. Feltétel, hogy az 

eszköz igényt a szülők a digitális oktatás kihirdetésétől számítva, 24 - 48 órán belül jelezzék az intézmény 

vezetésének. Eszközpótlására, korlátozott számban a fenntartó tankerülethez is fordulhatunk igénnyel.  

Azok a szülők akik, egyáltalán nem rendelkeznek a megfelelő technikai eszközökkel, azok 24 - 48 órán belül 

jelezzék az intézmény vezetésének és kérjék a papír alapú feladat továbbítást. Az elkészült feladatokat a 

mellékelt utasításnak megfelelő időben, az intézmény bejáratánál elhelyezett gyűjtő ládába kell elhelyezni. Az 

új feladatokat a bejáratnál elhelyezett osztály megjelöléssel ellátott szekrényből a szülő, vagy a tanuló elveheti!  

A digitális oktatás feltételei: 

- Digitális átállásra szóló miniszteri utasítás! 

- intézményi és családi technikai háttér, 

- digitálisan közvetíthető tananyag, 

- csatlakozási lehetőség 

- Papír alapú feladat közvetítés. /beérkező levelek kettő nap papír karantén időt a kijelölt helyen kettő 

(2) nap papírkarantént töltenek el. 

 

A kapcsolattartás területei: 

- Közösségi pldalak, Facebook, Instagram, 

- Intézményi, osztályközösségek közösségi oldalai. 

e- platformok; Classroom, Edmodo, Messenger, Redmenta, Kahoot, Meet, Zoom. 

- Intézményi honlap, mint információ központ. 

- Iskolai porta.  

- E- KRÉTA DKT felület. 

 

A digitális oktatás elkülönített formái. 

Teljes digitális oktatás: 

Az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa az oktatási folyamatot a digitális osztály és közösség 

térben végzi. A digitális oktatást a miniszter rendeli el! A digitális oktatási forma, visszavonásig marad 

érvényben. A digitális oktatást a miniszter vonja vissza! A KRÉTA DKT felületét kell működtetni. 

Hibrid digitális oktatás: 

A hibrid oktatás sajátossága, hogy a digitális oktatásban, egy – egy osztály, évfolyam, vagy tagozat 

vesz részt.  

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17764077
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o Abban az esetben, ha a felső tagozat kerül digitális oktatásba: 

 Az osztályok és csoportok virtuális osztályokká és csoportokká alakulnak. 

 A tanulóknak kötelező a virtuális osztályba bejelentkezni! 

 Közismereti tantárgyak oktatása, oktató videók bemutatásával, feladat 

kijelölésekkel, olvasmányok tananyagok, munkafüzetek feladatainak megjelölésével 

is történhet. A számonkérés, feladatlapok, dolgozatok, szóbeli /videó, online óra/ 

felelt formájában, illetve írásbeli dolgozatok, kutató, gyűjtő munka benyújtása után a 

szokott módon értékelhető. Az virtuális osztályból való távollét is hiányzásnak 

minősül. A félévi és év végi osztályozás a pedagógiai programban rögzített elvek 

szerint történik! 

 

 Hibrid oktatás során a rendelkezésre álló oktatási helyszínek kihasználásával kell a 

napi tanítást megterveznünk. Az osztályokat legalább kétosztályban helyezzük el, 

vagy a folyosókon az osztályok számát csökkentjük ezzel is csökkenteni kívánjuk a 

tanulók keveredésének lehetőségét. 

 A délutáni foglakozások, énekkar sportkör, ISK elmaradnak, de naplózandók. A 

szakkörök csak online módon tarthatók. 

 Az osztályfőnökök és pótosztályfőnökök rendelkezésre állnak. 

 A tanítási menetet a munkaközösségek a tapasztalatainak figyelembe vételével 

folyamatosan módosítjuk. 

 A szülőket az eseményekről folyamatosan tájékoztatni kell a megszokott módon 

 

o Abban az esetben, ha az alsó tagozat kerül digitális oktásba: 

 Az osztályok és csoportok virtuális osztályokká és csoportokká alakulnak. 

 A tanulóknak kötelező a virtuális osztályba bejelentkezni! 

 Közismereti tantárgyak oktatása, oktató videók bemutatásával, feladat 

kijelölésekkel, olvasmányok tananyagok, munkafüzetek feladatainak megjelölésével 

is történhet. A számonkérés, feladatlapok, dolgozatok, szóbeli /videó, online óra/ 

felelt formájában, illetve írásbeli dolgozatok, kutató, gyűjtő munka benyújtása után a 

szokott módon értékelhető. Az virtuális osztályból való távollét is hiányzásnak 

minősül. A félévi és év végi osztályozás a pedagógiai programban rögzített elvek 

szerint történik! 

 

 Hibrid oktatás során a rendelkezésre álló oktatási helyszínek kihasználásával kell a 

napi tanítást megterveznünk. A hibrid oktatás keretében csak azok az osztályok, 

évfolyamok kerülnek digitális oktatás színterébe, melyeket a fenntartó erre kijelölt. 

Tehát előfordulhat olyan helyzet, hogy pl. az 1-2 évfolyam marad az iskolában, míg 

a 3-4 és a felsőbb évfolyamok digitális oktatásban folytatják tanulmányaikat. 

 Ebben az eseteben, az iskolai nappali oktatásban maradó osztályokat legalább két 

csoportra bontva, más – más osztályban helyezzük el. Az órarend kialakításának 

alkalmával figyelembe kell venni az az napi, rendelkezésre álló pedagógus erőforrás 

igényt illetve, fennálló lehetőséget. 

 /órarend szerint, szakszerű és nem szakos helyettesítést is végezhetünk. 

Törekedni kell a kötelezően megtartandó, pedagógus tanórák számának 

megtartására. Ennek megszervezése és figyelemmel kísérése valamint 

teljesítés igazolása az érintett igazgatóhelyettesek feladata!/ 

 A kéttanítós modell alkalmazásával, alsótagozatban az oktatás folyamatos. 

 A délutáni foglakozások, énekkar sportkör, ISK elmaradnak, de naplózandók. A 

szakkörök csak online módon tarthatók. 

 A szülőket az eseményekről folyamatosan tájékoztatni kell a szokott módon 

 

o A művészeti iskola digitális oktatása: 
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 FIGYELEM!  

 Csak ellenkező miniszteri utasítás hiányában! 

 

 Az osztályok és csoportok virtuális osztályokká és csoportokká alakulnak. 

 A tanulóknak kötelező a virtuális osztályba bejelentkezni! 

 Az egyéni és csoportos tantárgyak oktatása / szolfézs, modern és társastánc  

csoportok/ oktató videók bemutatásával, feladat kijelölésekkel, zenei olvasmányok, 

tananyagok feladatainak megjelölésével is történhet. A virtuális osztályból való 

távollét is hiányzásnak minősül. A félévi és év végi osztályozás a pedagógiai 

programban rögzített elvek szerint történik! 

 Hibrid oktatás során a rendelkezésre álló oktatási helyszínek kihasználásával kell a 

napi tanítást megterveznünk. Az egyéni órák délután abban esetben tarthatók, ha a 

tanuló módosult órarendje miatt a foglalkozást jelentősen korábban el lehet kezdeni 

illetve az oktató ezt a szülővel egyeztette. 

 Törekedni kell a kötelezően megtartandó, pedagógus tanórák számának 

megtartására. Ennek megszervezése és figyelemmel kísérése valamint teljesítés 

igazolása az érintett igazgatóhelyettesek feladata!/ 

 A tanítási menetet a munkaközösség a tapasztalatainak figyelembe vételével 

folyamatosan módosítjuk. 

 A szülőket az eseményekről folyamatosan tájékoztatni kell a megszokott módon 

Pedagógiai munkát segítők feladatai! 

Az intézményben képesek vagyunk olyan online órák megtartásáram melyen a tanár, oktató az interneten 

keresztül irányítja az osztály munkáját. Ebben az esetben, a távmunka mint oktatási folyamat lehetőségeként 

az osztály tagjai pedagógusi, asszisztensi feladatok ellátásával megbízott felnőttek felügyelete mellett az 

osztályteremben végzik a tanulmányi feladataikat! 

- Rendszergazda és informatikusok: biztosítják a technikai kapcsolatot. 

- Pedagógiai asszisztensek: kapott instrukciók alapján felügyelik az osztályok magatartását és 

munkavégzését. 

- Egyéb segítők: kapott instrukciók alapján felügyelik az osztályok magatartását és munkavégzését. 

 

E- KRÉTA DKT felület. 

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és 

a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve 

egyéb oktatási szoftverek használatát. A Kollaborációs Térben munkatereknek ahol együtt dolgoznak a 

pedagógus a diákjaival.  

Elsődlegesen oktatandó közismereti tantárgyak: 

 Általános Iskola; 

- Alsó tagozat:  

o Magyar nyelv  

o Magyar irodalom 

o Matematika 

o Környezetismeret  

o Idegennyelv 

o Hittan 

o Erkölcstan 

o SNI, BTMN egyéni fejlesztés 
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- Felső tagozat: 

o Magyar nyelv 

o Magyar irodalom 

o Matematika 

o Idegennyelv 

o Természetismeret 

o Biológia 

o Földrajz 

o Fizika 

o Kémia  

o Történelem 

o Hon és népismeret 

o Informatika 

o Digitális kultúra 

o Hittan 

o Erkölcstan 

o SNI, BTMN egyéni fejlesztés 

 

Alapfokú Művészeti Iskola 

o Szolfézs 

o Hangszeres egyéni órák 

o Moderntánc 

o Társastánc 

o Kamara 

o Tehetséggondozás 

o Zeneelmélet, zenetörténelem 

 

Technikai feltételek megléte alapján oktatandó készségtantárgyak: 

o Ének – zene 

o Testnevelés 

o Rajz – infografika 

o Sportkörök 

o ISK 

o Technika 

o Tehetséggondozás 

o Egyéb szakkörök 

o Difer 

 

Magatartás – szorgalomosztályozás; 

 Magatartás jegyet nem adunk! 

 Szorgalom jegyet havonta egy alkalommal az elfogadott elvek és szokások szerint az osztályfőnök a 

tanulói teljesítmények és pedagógusi vélemények alapján ad. 

Munkaterek: 

- Üzenőfal 

- Házifeladat 

- Órai feladatok 

- Órarend 
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- Tudásbázis 

 

Szülő, diák kapcsolódás: 

- KRÉTA jelszó /a szülőnek átadva, tanévkezdés alkalmával!/ 

- Hozzáférés igénylése 

- Szülői, vagy tanulói kód és jelszó rögzítése 

- Belépés a KRÉTA felületre 

- DKT felület megnyitása. 

 

A digitális oktatásra történő átállás esetén a továbbiakban a KRÉTA felületet fogjuk alkalmazni. A naplózás, 

házifeladatok küldése – fogadása, hiányzások jelölése, dolgozatok írása, információk közlése ezen a felületen 

történik! A korábban használt felületek, platformok a tananyag és oktatás kiegészítésére, színesítésére, 

továbbra is alkalmazhatóak.  

A digitális oktatás a miniszteri rendelet kihirdetésétől a rendelet visszavonásáig érvényes! 

A digitális oktatás elemei 

Minden tanítási napon folyik digitális oktatás, és minden tanuló köteles részt venni a digitális oktatásban, 

naponta bejelentkezni a megfelelő platformokra. 

A digitális oktatás magába foglalja a következőket: 

·         a tananyag kijelölése, átadása, 

·         a tanulási folyamat támogatása, 

·         a tanulás folyamatának ellenőrzése, 

·         a fentiek követhető és ellenőrizhető rögzítése, 

·         a tanuló tevékenységének, tudásának értékelése. 

 

A digitális oktatás folyamatának fő formái 

·         közvetett digitális kapcsolattartás (pl. dokumentumok, elektronikus üzenetek stb. küldése és fogadása). 

A foglalkozás órarendhez nem kötött. A tanár a feladatokat a foglalkozás napján, az óra csengetési rend 

szerinti kezdetekor meghatározza, közzé teszi, de azok feldolgozása a tanítási nap folyamán 16.00 óráig, 

vagy az időzárban rögzített határidőig bármikor megtörténhet. 

·         Valós idejű, „élő” kapcsolattartás (pl. konferenciabeszélgetés, videokonferencia, videófolyam stb.) Ez 

a foglalkozás órarendhez kötött. Az oktató az oktatást csengetési rend szerint folytatja le, a tanulónak a 

csengetési rend szerinti idősávban kell részt vennie a foglalkozáson. 

A tanulók részvétele az oktatásban 

·         A diákok a tanulócsoport (on-line kurzus) tagjaiként vesznek részt a digitális oktatásban. 

·         A tanulók kötelesek minden olyan digitális foglalkozáson, munkafolyamatban részt venni, amelyet az 

iskola (pedagógus) a tanulócsoport részére megszervez. 

·         A pedagógusok által meghatározott feladatokat a tanulók kötelesek elvégezni. 

·         A pedagógusok minden foglalkozáson kötelesek olyan feladatot meghatározni, melyet lehetőség 

szerint a tanulónak értékelhető formában el kell végezni, meg kell oldani.  

 

A tanítás/tanulás színterei, keretei 

A digitális oktatás idejére a tantestület kialakíthat egyedi órarendet, törekedve az egyenletes terhelésre 

valamint figyelembe véve a Kerettanterv által meghatározott követelményeket. 
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Tekintettel a családok eltérő erőforrásaira és időbeosztására, a feladatok elvégzésekor nem 

kell digitális oktatás idején a csengetési rendhez igazodni. Ez alól csak az jelent kivételt, ha a pedagógus 

„élőben” közvetíti az óráját (pl. videófolyam, konferenciabeszélgetés). Ilyenkor a csengetési rend szerinti 

idősávban zajlik az adott óra. 

A tanárok a tanórákat az e-Kréta rendszerben dokumentálják, értékelik a tanulók munkáját, vezetik a 

hiányzásaikat és végzik szükséges adminisztrációs feladataikat, szükség szerint kommunikálnak a diákokkal, 

szülőkkel. Az igazgatóhelyettesek heti rendszerességgel ellenőrzik az adminisztrációt. 

A tananyag megosztása, illetve publikálása 8.00 – 16.00 óra között, azokon a napokon lehetséges, 

amikor az osztálynak/csoportnak órarendi órája van. Hétvégén és tanítási szünetben nem engedélyezett ez 

a tevékenység.  

A feladatok elvégzésére a pedagógusok határidőt szabnak. A diákoktól elfogadható a beadandó feladat 

a határidő lejárta után maximum egy hétig, amennyiben betegség vagy technikai akadály, hiányosság miatt 

nem tudta tartani az eredeti határidőt. 

Ha valaki nem készíti el időre a feladatot, munkájára, elégtelenértékelést kaphat. Ez alól mentesülhet 

az, aki a tanárnak előzetesen jelzi az akadályoztatás tényét és okát (pl. betegség, technikai probléma). 

A tanárok tarthatnak valós idejű, élő (live) online órát is. Ennek időpontját legalább 24 órával korábban 

a tanulók tudomására kell hozni, illetve amennyiben valamennyi órarendi óra ebben a formában kerül 

megtartásra, a diákokkal hosszú távra egyeztetni szükséges. 

Az élő online órák megtartása kizárólag az órarendi óra időpontjában és időtartamában lehetséges, annak 

érdekében, hogy ne zavarjuk a többi tanórát és pedagógusok feladatellátását. 

Ellenőrzés, értékelés 

A digitális oktatás alatt is szükséges a tanulók folyamatos és rendszeres értékelése az oktatási 

programunk szerint. 

Az értékeléshez javasolt digitális platformok: Redmenta, Kahoot, és egyéb az oktatók által 

választott felület és mód. Az objektív értékelés érdekében a feladatok, tesztek megoldására rendelkezésre 

álló időkeretet körültekintően kell megadni. 

Szóbeli számonkérés is lehetséges, javasolt a Meet, a Zoom, a Skype Messenger Live élő 

konferenciaalkalmazás használata. 

A számonkéréseket előzetesen be kell jelenteni. 

 

Az oktató osztályzattal értékelheti 

- a tanuló órai munkáját, a foglalkozáson nyújtott teljesítményét, 

- az elsajátított tananyagot a következő tanóra során. 

- A számonkérés és értékelés az iskola oktatási programjában rögzítettek szerint történhet. 

 

Az értékelhető feladatok alkalmazható formái az iskola oktatási programjában rögzítetteken túl: 

A fel- és letölthető dokumentumok, fotók, screenshotok, videók, prezentációk, online tesztek, projektmunka 

(egyénre szabott, fázisokban megvalósítható, fázisonként is ellenőrizhető, értékelhető munkafolyamat 

és/vagy produktum), szóbeli tevékenység. 

A pedagógus nem köteles minden beküldött feladatot értékelni, de szúrópróba szerűen ellenőrzi a 

feladatok elvégzését, tartalmát, nyilván tartja, ki végezte el és ki nem a kiosztott feladatot. A tanár maga 

dönti el, hogy melyik feladatokat osztályozza. 

A házi feladatot is lehet osztályzattal értékelni. Amennyiben a diák a házi feladatot felszólításra sem küldi 

el, és nem technikai akadály állt elő, kellő körültekintéssel elégtelen osztályzatot is lehet adni. 

A diákok félévi / év végi értékeléséhez annyi osztályzatra van szükségük, ahogy azt az iskola 

oktatási programja rögzíti. Amennyiben bukás veszélye áll fenn, több osztályzat javasolt, és a tanár 

tájékoztatja a vezetőséget a kialakult helyzetről és annak okairól. 
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A félév végén / tanév végén a pedagógusok a tanulók egész félévi / tanévi teljesítményét veszik 

figyelembe, tehát a hagyományos és a tantermen kívüli digitális munkarendben nyújtott teljesítményt 

összességében. 

Amennyiben a digitális oktatás időszakában a tanuló részvétele, teljesítménye nem értékelhető, vagy 

az értékelése összességében elégtelen, a nevelőtestület az osztályozó értekezleten dönt arról, hogy a tanuló 

teljesítménye a tanév során értékelhető-e vagy az évfolyam követelményeiből osztályozó vizsgát tenni köteles. 

Összegezve: amennyiben előfordul, hogy valaki nem teljesít elégséges szinten a digitális oktatás időszakában, 

javítóvizsgára kényszerül. 

 

Hiányzás, mulasztás 

Amennyiben a tanuló egész héten nem vesz részt a munkában, nem küldi a feladatokat, hiányzik a 

valós idejű, élő órákról, a tanár haladéktalanul tájékoztatja az érintett osztályfőnököt, aki megkísérli 

felvenni a kapcsolatot a diákkal, majd a szülővel. Amennyiben ez a próbálkozása nem sikerült, vagy 

eredménytelen volt (a diák továbbra is passzív marad), az osztályfőnök haladéktalanul tájékoztatja a 

vezetőséget. 

  
A tanulók hiányzásának rögzítése és igazolása - amely továbbra is az e-Kréta rendszerben történik, - az 

iskolai házirendben és a járványügyi eljárásrendben rögzített szabályok szerint történik. 

 

1. Felső tagozatos órarend kialakítása a  napi 5 órához igazodva, heti 25 órára tervezve 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Magyar nyelv és 

irodalom 

4 4 4 4 

Matematika 4 4 4 4 

Történelem 2 2 2 2 

Idegen nyelv 3+1 3+2 3 3+1 

Informatika 1 1 1 1 

Természetismeret 3 3   

Kémia   1 1,5 

Fizika   1,5 1 

Földrajz   1 1,5 

Biológia   1,5 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Rajz 1 1 1 1 

Technika 1 1 1  

Testnevelés 1 1 1 1 

Etika/Hittan 1 1 1 1 

Hon- és 

népismeret 

1    

Tánc és dráma     

 

ÖSSZESEN 

 

 

24+1 

 

23+2 

 

25 

 

24+1 

 

Alsó tagozatos órarend kialakítása a napi 4 órához igazodva, heti 20 órára tervezve. 
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 1. évfolyam  2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Magyar nyelv és 

irodalom 

10 10 9 8 

Matematika 5 5 5 5 

Idegen nyelv - - 1 2 

Digitális kultúra - - - - 

Környezetismeret - - 1 1 

Ének-zene 1 1 1 1 

Vizuális kultúra projekt heti projekt heti projekt heti projekt heti 

Technika és 

tervezés 

1 1 1 1 

Testnevelés heti 1 feladat heti 1 feladat heti 1 feladat heti 1 feladat 

Etika/Hittan 1 1 1 1 

 

ÖSSZESEN 

 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

2. számú melléklet – Elektronikus napló használati rendje 

Felhasználónév: 

A KRÉTA felhasználó neveket a rendszer gazda generálja kréta rendszerben. A kódok betű és szám 

kombinációiból áll. 

 

Jelszó kiosztásának menete: 

A felhasználó nevek kódjait a rendszergazda átadja az osztályfőnököknek.  A szülők az osztályfőnököktől 

kapják meg a kódokat a titoktartási feltételeknek megfelelő módon, 

Osztályfőnökök az átvétel a szülőkkel/ gondviselőkkel az átvételt aláíratják. 

A szülő a belépést követően módosíthatja a jelszót.  

Kérünk egy a belépést és aktiválást igazoló egyszavas üzenetet az osztályfőnök részére megküldeni. 

Az e- napló használati jogosultsággal a szülő jogosult: 

 A gyermeke tanulmányi eredményének követésére. 

 Üzenet közvetítésre az osztályfőnök, szaktanár, ügyintézők, vezetés részére. 

 Rész vehet a tanuló csoport virtuális közösségében. 

 Lehetősége van kérdéseket, kéréseket, továbbítani és válaszokat kapni. 

Igazolhat hiányzásokat, segítséget kérhet elektronikus oktatáshoz a tanuló tartós távolléte esetén, 

tananyag, házifeladatok továbbításához. 

 

Az e- napló használati rendje: 

 Havi naplózárolás,  

Az e- naplót az osztályfőnökök, szaktanárok, minden hónap 10. napáig kötelesek a tanulmányi időszakkal 

kapcsolatos Valamennyi adminisztratív teendőt lezárni:  

- tananyag, 

- érdemjegyek  

- dicséretek,  

- figyelmeztetések  

- hiányzások, igazolások 

A belsőellenőrzés során felmerült hiányosságok pótlására, korrigálására, az érintett pedagógus az intézmény 

vezetőjétől kérheti az e- napló utólagos megnyitását, a hiányosság pótlásának idejére, maximum kettő nap 

idejére, Az e- napló visszanyitása, maximum egy hónapon belül történhet. 
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Igazolások rögzítése,  

A tanulói hiányzásokkal kapcsolatos tanügyi dokumentációt a naplózárás időpontjáig le kell zárni.  

A tanulói hiányzásokat az Osztályfőnökök és szaktanárok azonnal rögzítik az e- napló megfelelő felületérn. A 

szülő egy tanévben 3 nap tanulói hiányzást igazolhat. Rendkívüli helyzet idején, a szülő 15 nap hiányzást 

igazolhat, Az igazolásokat a szülőnek, gondviselőnek, 3 napon belül be kell mutatnia, vagy el kell 

elektronikusan küldenie az osztályfőnök részére. Ezt követően a tanuló hiányzása, igazolatlan hiányzássá 

válik! 

A hiányzások kezelése: 

Kréta osztályfőnöki felület, mulasztások kezelése beküldött /e- ügyintézői felületen, a hiányzásigazolásokat, 

szülő/ gondviselő és orvos küldheti! 

Papíralapú hiányzások igazolásait, a szülő/gondviselő, személyesen postai úron, vagy elektronikusan 

szkennelve az osztályfőnök részére eljuttathatja. 

 

Végleges osztálynapló file-ok archiválása) 

A tanév végén június 25 dátummal az osztálynaplót a KRÉTA -ba iktatjuk. Az iktatás az általános iskolai 

igazgatóhelyettesi hatáskörbe tartozik. Az iktatás előtt belső ellenőrzést végeznek az intézmény típusok 

igazgató helyettesei.  

 

Az  iktatást a Poszeidon iktató rendszerbe automatikusan történik. Az iktatás során a dokumentum, 

automatikusan, KRÉTA logót és vonalkódot kap. Így érvényesítjük a tanév lezárását! 

Lezárandó tanügyi dokumentumok: 

o Osztálynapló 

o Haladási napló 

o Osztályozó napló 

o Szöveges értékelő napló 

o Anyakönyv 

A csoportok és tanulók tovább léptetése,  

Lezárást követően az adatokat, kettő (2)db. Compakt Disc  (C.D.) lemezre másoljuk és mentjük le. Biztonsági 

mentés, egy (1) db pendrive –re és egy számítógép memóriára kerül. 

Az archiválás az aktuális elektronikus iratok az Adatkezelési Szabályzata szerint történik.  

A digitális adatrögzítő őrzésének helyszíne az irattár!  Nem selejtezhető! 

 

 

 

 

Bőcs 2021 január 19. 

 

         Lipták Zsolt 

          igazgató 
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2. számú melléklet – Az E napló használatára vonatkozó helyi szabályozás 

Bevezető 

A KRÉTA rendszer Elektronikus Napló modulja (továbbiakban KRÉTA) olyan integrált alkalmazás, 

amelynek felhasználásával lehetővé válik az intézmény tanügy-igazgatási, adminisztratív és 

oktatásmenedzsment feladatainak hatékony ellátása. 

Elsődleges célja, hogy kiváltsa a papíralapú napló használatát, leegyszerűsítse azokat a - gyakran nagyon 

összetett és bonyolult - adminisztrációs folyamatokat, melyekkel a szaktanárok, az osztályfőnökök 

találkoznak, továbbá világos, áttekinthető felületet adjon ezeknek a feladatoknak a gyors és hatékony 

végrehajtásához. 

Az ellenőrző modul alkalmazásával, megteremtjük a feltételét annak, hogy naprakész információkkal 

rendelkezzenek a szülők és gondviselők gyermekük iskolai előmenetelével kapcsolatban. Kezelőfelülete Web-

alapú, használatához hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, valamint egy azon futtatható böngésző 

program szükséges. 

Az elektronikus napló működésének jogszabályi háttere 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet iskolák 

számára kötelezően használatos nyomtatványként nevezi meg, írja elő az osztálynapló (csoportnapló) 

használatát.  

A KRÉTA felhasználói csoportjai, feladatai 

Iskolavezetés 

Az intézményvezetés a KRÉTA rendszert elsősorban az Intézményi Adminisztrációs Rendszer modul révén 

kezeli, irányítja. 

Titkárság 

Az iskolaadminisztrációs rendszer adatainak naprakész aktualizálásán keresztül elvégzi a KRÉTA 

alapadatainak adminisztrációját: 

- tanulók adatai, 

- gondviselő adatai, 

- osztályok adatai (osztályok névsora, csoport névsorok, tanár-csoport összerendelések) 

Szaktanárok 

Feladatuk a megtartott tanórák adatainak rögzítése az adott tanórán, 

- haladási napló,  

- hiányzás, késés,  

- osztályzatok rögzítése, 

- szaktanári bejegyzések rögzítése, 

- a napló adataiban történt változások nyomon követése. 

Osztályfőnökök 

Feladatuk az osztály adatainak, a tanulók bejegyzéseinek figyelemmel kísérése: 

- haladási napló,  

- hiányzás, késés, igazolások kezelése, 

- osztályzatok, 

- szaktanári bejegyzések, 

-     adataiban történt változások nyomon követése. 
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Szülők 

A szülők saját gyermekük naplóbejegyzéseihez kapnak hozzáférési (olvasási) jogot. Az interneten keresztül 

történő hozzáférés igényét az osztályfőnöknél jelzik év elején és a megfelelő igénybejelentő nyomtatvány 

kitöltése után az intézményi adminisztrátor gondoskodik a hozzáférés elkészítéséről, valamint a szülő e-

mailben történő értesítéséről. 

Rendszerüzemeltetők 

A rendszerüzemeltetőknek a KRÉTA rendszerhez nincs közvetlen hozzáférési jogosultságuk, csak a technikai 

eszközök és az intézményi informatikai infrastruktúra kifogástalan működésért felelnek. 

- Oktatástechnikus feladata: a tanári notebook-ok üzemeltetése során felmerülő hibák kijavítása. 

- Rendszergazda feladata: iskolai hálózat (vezetékes és wifi) üzememeltetése, karbantartása, 

felmerülő hibák kijavítása. 

A KRÉTA rendszer működtetési feladatai a tanév során 

A tanév indításának időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Újonnan beiratkozott tanulók adatainak 

rögzítése a KRÉTA rendszerbe 
Augusztus 31. Titkársági adminisztrátor 

Javítóvizsgák eredményei alapján az 

osztályok névsorának aktualizálása a 

KRÉTA rendszerben 

Augusztus 31. Nevelési 

igazgatóhelyettes, 

titkársági adminisztrátor 

A tanév tantárgyfelosztásának rögzítése a 

KRÉTA rendszerben 
Szeptember 1. Műszaki 

igazgatóhelyettes 

A tanév rendjének rögzítése a KRÉTA 

naptárában. 
Szeptember 1. Nevelési 

igazgatóhelyettes 

Végleges órarend rögzítése a KRÉTA 

rendszerbe. 
Szeptember 15. Nevelési 

igazgatóhelyettes, 

titkársági adminisztrátor 

Végleges csoportbeosztások rögzítése a 

KRÉTA rendszerbe 
Szeptember 15. Szaktanárok javaslata 

alapján az osztályfőnökök 

adják le a titkárságnak. 

 

A tanév közbeni feladatok 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Tanulói alapadatokban bekövetkezett 

változások módosítása, kimaradás, 

beiratkozás záradékolás rögzítése a 

KRÉTA- ban. 

Bejelentést követő 

három munkanap. 

Osztályfőnök 

kezdeményezésére, 

Nevelési igazgatóhelyettes 

jóváhagyásával, titkárság 

Tanulók csoportba sorolásának 

megváltoztatása. (kizárólag indokolt 

esetekben) 

Csoport csere előtt 

három munkanap 

Szaktanár vagy az 

osztályfőnök 

kezdeményezésére, az 



MTK. B.I. 3901. KONCZ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT 
Számlázási cím: Miskolci Tankerületi Központ 3527 Miskolc Selyemrét út 1. 

Telephely, 3574. Bőcs, Munkácsy út 7.  

Adószám: 15835293 – 2 – 05. Tel, fax: 06 46 – 318 – 029 

 

____________ 
 

45 

 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

illetékes igazgatóhelyettes 

jóváhagyásával, titkárság 

A KRÉTA vezetése, adatbeviteli (haladási 

napló, osztályzat,stb) feladatai  
folyamatos Szaktanárok 

Az utólagos adatbevitel (napló zárás utáni) 

igényét az illetékes igazgatóhelyettesnek 

kell jelezni. 

Folyamatos Szaktanárok 

A házirend előírásaival összhangban az 

osztályfőnökök folyamatosan rögzítik a 

hiányzások, késések igazolását. 

Folyamatos Osztályfőnökök 

Iskolavezetés napló ellenőrzése. Folyamatos Iskolavezetés 

 

Félévi és év végi zárás időszakában 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

Osztálynévsorok ellenőrzése. Osztályozó konferencia 

időpontja előtt két héttel. 

Osztályfőnökök 

Osztályfőnökök javasolt magatartás, 

szorgalom jegyeinek beírása. 
Osztályozó konferencia 

időpontja előtt két héttel. 

Osztályfőnökök 

Félévi, év végi jegyek rögzítése.  Osztályozó konferencia 

időpontja előtt három 

munkanappal. 

Szaktanárok 

 

Csoport cserék alkalmával 

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A munkaközösségek a saját munkatervükben 

rögzítik az évközi csoportcserék várható 

időpontját. Erről külön feljegyzést készítenek 

és leadják az illetékes igazgató 

helyetteseknek. 

Szept. 15. Munkaközösség 

vezetők 

Csoportcserék esetén a szaktanárok új tanulói 

névsorát egyeztetik az osztályfőnökökkel és a 

munkaközösség vezetők leadják az illetékes 

igazgató helyetteseknek. 

Csoportcsere előtt 

egy héttel. 

Szaktanár, 

Munkaközösség 

vezetők, 

 

Év végi naplózárás (záradékolás)   

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 
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Osztályfőnökök záradékolási feladatainak 

elvégzése 
Tanévzáró értekezlet Osztályfőnökök 

 

A napló archiválása, irattározás  

Elvégzendő feladat Határidő Felelős 

A végleges osztálynapló fájlok CD-re 

mentése, irattári és a titkársági archiválása.  
Tanév vége Műszaki 

igazgatóhelyettes 

Rendszerüzemeltetési szabályok 

A műszaki hibák, rendkívüli események kezelése 

A KRÉTA használatának alapvető feltétele a technikai eszközök üzembiztos működése. 

A technikai eszközök minden felhasználójának kötelessége az eszközök rendeltetésszerű használata, a 

technikai eszköz állapotának megóvása.  

A technikai rendszer működtetésének felelőse az intézmény adminisztrátora.  

A rendszer elemeinek meghibásodása esetén követendő eljárási szabályok érvényesek: 

A tanári munkaállomás meghibásodása esetén 

Feladata a tanárnak 

1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának. 

2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén.(pl. tanáriban elhelyezett gépeken)  

Feladata az intézményi rendszer üzemeltetőknek 

Tanári számítógép, notebook meghibásodási okának kivizsgálása, (szoftver, hardver hiba behatárolása), 

indokolt esetben szerviz igénybevétele, tartalék gép biztosítása. 

 

Iskolai hálózat meghibásodása (WiFi vagy vezetékes kapcsolat hibája) 

Feladata a tanárnak 

1. A meghibásodás tényét jelenteni a rendszergazdának. 

2. A meghibásodás időtartama alatt az elektronikus rögzítésre nem került adatok, papír alapú 

regisztrálása és elektronikus rögzítése legfeljebb három napon belül a kijelölt tartalék gépek 

valamelyikén. (pl. tanáriban elhelyezett gépeken)  

Feladata a rendszer üzemeltetőknek 

A rendszergazda a hiba bejelentését követően haladéktalanul (Egyéb feladatait félretéve) köteles a hálózati 

kapcsolat helyreállítását megkezdeni.  

Feladata a hiba behatárolása. (hardver ill. szoftver hiba feltérképezése) 

Az intézményi adminisztrátorral egyeztetve a hiba elhárításához szükséges lépések megtétele. Indokolt esetben 

szerviz szolgáltatások igénybevétele. 
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Illetéktelen felhasználók hozzáférése az adatbázishoz 

Az illetéktelen napló hozzáféréseket 100%-os biztonsággal nem lehet kizárni. A havi naplózárás rendszerével 

csak egy hónapon belül képzelhető el az illetéktelen hozzáférés, ami megfelelő figyelemmel felfedezhető. 

A felhasználók kötelesek a felhasználónevüket és különösen a jelszavaikat biztonságosan tárolni, rendszeres 

időközönként megváltoztatni, valamint ügyelni arra, hogy jelszavukat mások ne ismerhessék meg.  

A felhasználók a jelszavaikat nem hozhatják mások tudomására. Amennyiben gyanú merül 

fel a jelszavak kitudódását illetően a felhasználó köteles azonnal megváltoztatni jelszavát.  

Ha egy szaktanár vagy osztályfőnök a saját bejegyzéseinek ellenőrzése során illetéktelen, nem azonosított 

bejegyzésre utaló nyomot talál, haladéktalanul köteles jelezni a rendszer üzemeltetéséért felelős intézményi 

adminisztrátornak.  

A KRÉTA rendszer minden műveletről napló feljegyzést készít, tehát utólag feltérképezhető minden napló 

művelet. 

A kréta napló havi zárása, tárgyhónapot követő 10. napon történik. Erre az időpontra, valamennyi 

adminisztrációt az e- naplóban naprakészen le kell zárni. Az e- napló későbbi megnyitása, csak vezetői 

engedéllyel történhet. 

Záró rendelkezések 

A KRÉTA rendszer része az intézmény teljes informatikai rendszerének, ezért a rendszer működtetésére 

kiterjed az intézmény hatályos „Adatvédelmi, adatbiztonsági szabályzata (Informatikai biztonsági 

szabályzata)”.  

Ezen szabályzat a keltezés napjától lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni, 

visszavonásig (módosításig) marad érvényben. 

 

 

    Jóváhagyta és kiadta: 

 

Bőcs, 2021. február 5. 

 

         Lipták Zsolt 

            igazgató 
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3. számú melléklet – Intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai 
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Diákönkormányzat nyilatkozata 

A házirendet az intézmény diákönkormányzata 2021 év február hó 04 napján tartott ülésén 

megtárgyalta. Aláírásommal tanúsítom, hogy a diákönkormányzat véleményezési jogát jelen 

házirend felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: Bőcs, 2021. év február hónap 04 nap 

 

............................................. 

diákönkormányzat vezetője 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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Intézményi tanács nyilatkozata 

A házirendet az intézményi tanács 2021 év február hó 03 napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy az intézményi tanács véleményezési jogát jelen házirend 

felülvizsgálata során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: Bőcs, 2021 év február hónap 04 nap 

 

............................................. 

    Dr. Csontos Bence 

 jegyző 

az intézményi tanács elnöke 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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Szülői szervezet nyilatkozata 

A házirendet a szülői szervezet 2021 év január hó 28 napján tartott ülésén megtárgyalta. 

Aláírásommal tanúsítom, hogy a szülői szervezet véleményezési jogát jelen házirend felülvizsgálata 

során, a jogszabályban meghatározott ügyekben gyakorolta.  

 

Kelt: Bőcs, 2021 év január hónap 28 nap 

 

............................................. 

            Takács Anita 

a szülői szervezet elnöke 

(Mellékelve a véleményezésről készült jegyzőkönyvi kivonat.) 
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6Nevelőtestület nyilatkozata 

A házirendet az intézmény nevelőtestülete 2021 év február hó 05 napján tartott értekezletén elfogadta. 

 

............................................. 

         Báthory Péter 

hitelesítő nevelőtestületi tag 

(Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség 

megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; 

keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.) 
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról  

  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 

 2013. CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról   

 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, a pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a 

tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

 1092/2019. (III. 8.) Kormány határozat a térítésmentes tankönyvellátásról 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

 Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
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Jegyzőkönyvi kivonat az Intézményi Tanács 2021 03 03 napi online értekezletéről. 

 


